SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 16 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zaopiniowania zmiany
Regulaminu Organizacyjnego

DYREKTOR

Z-CA DYREKTORA
DS.
PIELĘGNIARSTW

PIELĘGNIARKA
ŚRODOWISKOWA
PRZYSZPITALNA

RADA
SPOŁECZNA

Z-CA DYREKTORA DS.
LECZNICTWA

Z-CA DYR. DS.
EKONOM.-ADMINISTR.

INSPEKTOR
OCHRONY
RADIOLOGICZNEJ

DZIAŁ UTRZYMANIA
RUCHU

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

DZIAŁ LOGISTYKI

DZIAŁ
PRZECIWPOŻAROWY

DZIAŁ SŁUŻB
PRACOWNICZYCH

KOORDYNATOR DS.
AKREDYTACJI

DZIAŁ STATYSTYKI I
DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

DZIAŁ CONTROLINGU

KOORDYNATOR DS.
OKOŁOOPERACYJNEJ
KARTY KONTROLNEJ

DZIAŁ
KONTRAKTOWANI
A I ROZLICZANIA
ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH

DZIAŁ INFORMATYKI

DZIAŁ PRAWNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU
- LECZNICTWO SZPITALNE

POGOTOWIE RATUNKOWE DZIAŁALNOŚĆ
SPECJALISTYCZNA

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU
- DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTYCZNA

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU
- DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA

DZIAŁ SPRAW
OBRONNYCH
DZIAŁ BHP
KAPELAN

POGOTOWIE RATUNKOWE
SZPITAL
im Przemysława II
uL. Toruńska 7

SZPITAL
im l. Perzyny
uL. Poznańska 79

ZESPÓŁ PRACOWNI
I ZAKŁADÓW

ZESPÓŁ PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH

REHABILITACJA DZIENNA

DŁUGOTERMINOWA OPIEKA
DOMOWA

KIEROWNIK POGOTOWIA
RATUNKOWEGO

SZPITALNY ODDZIAŁ
RATUNKOWY

ODDZIAŁ CHORÓB
ZAKAŹNYCH

ODDZIAŁ
POŁOŻNICZOGINEKOLOGICZNY I
GINEKOLOGII
ONKOLOGICZNEJ
ODDZIAŁ PATOLOGII i
INTENSYWNEJ
TERAPII NOWORODKA

ODDZIAŁ
PSYCHIATRYCZNY

PODODDZIAŁ
PSYCHOGERIATRYCZN
Y

PODODDZIAŁ
DETOKSYKACYJNY

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ

PORADNIA CHIRURGICZNA
CHORÓB NACZYŃ

PORADNIA
ENDOKRYNOLOGICZNA
DLA DZIECI

PORADNIA
REUMATOLOGICZNA

ZAKŁAD
PATOMORFOLOGII

PORADNIA URAZOWO
-ORTOPEDYCZNA

PORADNIA DIABETOLOGICZNA
DLA DZIECI

PORADNIA GINEKOLOGICZNA
KONSULTACYJNA

ODDZIAŁ CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH I

PRACOWNIA
ENDOSKOPOWA

PORADNIA WAD WRODZONYCH
STÓP

PORADNIA HEMAT.-ONKOL.
DLA DZIECI

PORADNIA CHORÓB
METABOLICZNYCH

ODDZIAŁ CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH II

PORADNIA PRELUKSACYJNA

PORADNIA REUMATOLOGII
DZIECIĘCEJ

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I
INTENSYWNEJ TERAPII

PORADNIA CHIRURGII RĘKI

PORADNIA NEUROLOGICZNA
DLA DZIECI

SZKOŁA RODZENIA

PODODDZIAŁ UDAROWY

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

ODDZIAŁ
OTOLARYNGOLOGICZ-NY

PORADNIA WAD POSTAWY

ZAKŁAD LECZNICZEGO
USPRAWNIANIA

PRACOWNIA
RENTGENODIAGNOSTY
KI

PRACOWNIA
TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ

PORADNIA NEFROLOGICZNA
DLA DZIECI

PORADNIA
NEUROCHIRURGICZNA

PORADNIA CHIRURGII
DZIECIĘCEJ

PORADNIA CHIRURGII
SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

PORADNIA
GASTROENTEROLOGII
DZIECIĘCEJ

PORADNIA
OTOLARYNGOLOGICZNA

PORADNIA CHORÓB
ZAKAŹNYCH DLA DZIECI

PORADNIA FONIATRYCZNA

PORADNIA CHORÓB WĄTROBY

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

PORADNIA HEPATOLOGICZNA

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
PRACOWNIA BADAŃ USG
ODDZIAŁ URAZOWOORTOPEDYCZNY

ODZIAŁ ONKOLOGII
KLINICZNEJ

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

APTEKA
CYTOSTATYKÓW
PODODDZIAŁ
REHABILITACJI
KARDIOLOGICZNEJ

PODODDZIAŁ
INTENYWNEGO
NADZORU
KARDIOLOGICZNEGO

PORADNIA NEUROLOGICZNA
Z PORADNIĄ
PRZECIWPADACZKOWĄ

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII
KLINICZNEJ

ODDZIAŁ
REHABILITACYJNY

BLOK
OPERACYJNY

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
DLA DZIECI

ODDZIAŁ CHIRURGII
OGÓLNEJ I PRZEWODU
POKARMOWEGO

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

PODODDZIAŁ
DETENCYJNY

PORADNIA CHIRURGICZNA
OGÓLNA

ODDZIAŁ CHIRURGII
OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

PODODDZIAŁ
REHABILITACJI
NEUROLOGICZNEJ

ODDZIAŁ CHIRURGII
SZCZĘKOWOTWARZOWEJ

PRACOWNIA BADAŃ
MAMMOGRAFICZNYCH
PRACOWNIA
REZONANSU
MAGNETYCZNEGO

PORADNIA OKULISTYCZNA
Z LASEROTERAPIĄ
PRACOWNIA
HEMODYNAMIKI

PRACOWNIA RADIOLOGII
ZABIEGOWEJ

PORADNIA UROLOGICZNA

PORADNIA CHORÓB
ODWIERZĘCYCH
I PASOŻYTNICZYCH
PORADNIA CHORÓB
ZAKAŹNYCH

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
PORADNIA AUDIOLOGICZNA

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

ODDZIAŁ
REUMATOLOGICZNY

PRACOWNIA
ELEKTROFIZJOLOGII

PRACOWNIA KONTROLI
STYMULATORÓW I
KARDIOWERTERÓW STYMULATORÓW SERCA

ODDZIAŁ
NEUROCHIRURGICZNY

PORADNIA NEUROLOGICZNA

PORADNIA HEMATOLOGICZNA

ODDZAŁ CHORÓB
DZIECIĘCYCH
ODDZIAŁ
GASTROENTEROLOGII
DZIECIĘCEJ

BLOK OPERACYJNY
I CENTRALNA
STERYLIZATORNIA
ODDZIAŁ
GASTROENTEROLOGICZNY

APTEKA

PORADNIA OCENY ROZWOJU
MAŁEGO DZIECKA

PORADNIA LOGOPEDYCZNA
DLA DZIECI
PORADNIA DIABETOLOGICZNA

PRACOWNIA
ECHOKARDIOGRAFII
PORADNIA
GASTROENTEROLOGICZNA

ODDZIAŁ CHIRURGII
I TRAUMATOLOGII
DZIECIĘCEJ

PORADNIA NEFROLOGICZNA

PORADNIA ZABURZEŃ RYTMU
SERCA

PORADNIA CHEMIOTERAPII

PORADNIA DERMATOLOGICZNA
PRACOWNIA
ENDOSKOPOWA
DLA DZIECI
STACJA DIALIZ
OTRZEWNOWYCH

STACJA HEMODIALIZ

KOORDYNATOR DS.
LECZENIA PACJENTÓW
ONKOLOGICZNYCH

GŁÓWNY
KSIĘGOWY

DZIAŁ HIGIENY I
EPIDEMIOLOGII

DZIAŁ EKONOMICZNY
NACZELNA
PIELĘGNIARKA

Z-CA DYR. DS.
EKSPLOAT.-TECH.

PORADNIA ONKOLOGICZNA

PORADNIA REHABILITACYJNA

PORADNIA SPORTOWOLEKARSKA

PORADNIA CHIRURGII
ONKOLOGICZNEJ
PORADNIA GINEKOLOGII
ONKOLOGICZNEJ
PORADNIA LECZENIA BÓLU

NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA

PIELĘGNIARKA
KOORDYNUJĄCA
DS.RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO

DYSPOZYTORNIA
MEDYCZNA

ZESPOŁY
TRANSPORTU
SANITARNEGO

ODDZIAŁ
REHABILITACJI
DZIECIĘCEJ-DZIENNY
POBYT

PEŁNOMOCNIK
DYREKTORA
DS.SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ

DZIAŁ AUDYTU
WEWNĘTRZNEGO
ZESPOŁ DŁUGOTERMINOWEJ
OPIEKI DOMOWEJ

PEŁNOMOCNIK DS.
PRAW PACJENTA
PEŁNOMOCNIK
DYREKTORA SZPITALA DS.
KOMBATANTÓW I OSÓB
REPRESJONOWANYCH

WYJAZDOW
Y ZESPÓŁ
SANITARNY
TYPU N

PEŁNOMOCNIK DS.
OCHRONY INFORMACJI
NIEJAWNYCH

ZESPÓŁ
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
SPECJALISTYCZNY
S1(S31)

RZECZNIK PRASOWY
ZESPÓŁ
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
SPECJALISTYCZNY S2
( S32)

ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI

ZESPÓŁ
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
PODSTAWOWY P1
(
P49)

ADMINISTRATOR
SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

ZESPÓŁ
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
PODSTAWOWY P2
( P51)

ZESPÓŁ
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
PODSTAWOWY P3
(P50)

ZESPÓŁ
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO PODSTAWOWY P4
(P52)

ZESPÓŁ
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO PODSTAWOWY P5 (
P74)

Legenda:
podległość organizacyjna
powiązanie funkcjonalne

Załącznik nr 2
do Uchwały nr

Dyrektor

z dnia 9 lutego 2016r.

w sprawie zaopiniowania zmiany
Regulaminu Organizacyjnego
PIELĘGNIARKA
ŚRODOWISKOWA
PRZYSZPITALNA

Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

WSZ im. L.Perzyny w
Kaliszu - Lecznictwo
Szpitalne

Z-ca Dyrektora ds. EkonomicznoAdministracyjnych

DZIAŁ
EKONOMICZNY

Pielęgniarki/położne
oddzdiałowe,
koordynujące

Oddziały Szpitalne

DZIAŁ HIGIENY I
EPIDEMIOLOGII

Zespoły pielęgniarek i
położnych

Blok Operacyjny i CS

DIETETYCY

SOR

Apteka

WSZ im. L.Perzyny w
Kaliszu - Działalność
specjalistyczna

DZIAŁ STATYSTYKI I
DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ

INSPEKTOR
OCHRONY
RADIOLOGICZNEJ

Wewnętrzny Transport
Medyczny
Kierownik Zespołu
Techników
Elektroradiologii

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DZIAŁ
KONTRAKTOWANIA I
ROZLICZANIA
ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH

Z-ca Dyrektora ds. EksploatacyjnoTechnicznych

DZIAŁ UTRZYMANIA
RUCHU

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

DZIAŁ
PRZECIWPOŻAROWY

DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZYCH

DZIAŁ INFORMATYKI

Zespół Techników
Elektroradiologii w
ZDO, SOR i Pracowni
Hemodynamiki

DZIAŁ PRAWNY

DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH

Zespół Poradni
Specjalistycznych

DZIAŁ BHP
Sekretarki Medyczne

Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej

KAPELAN

Zakład Mikrobiologii
Klinicznej

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
DS.SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ

Zakład Diagnostyki
Obrazowej

Zakład Patomorfologii

Pogotowie Ratunkowe działalność
specjalistyczna

Dyspozytornia Medyczna

DZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW
PACJENTA

Piony
medyczne
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
SZPITALA DS. KOMBATANTÓW I
OSÓB REPRESJONOWANYCH

ZRM S
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH
ZRM P
RZECZNIK PRASOWY
WZS N

ZTS

ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI

Podstacje
WSZ im. L.Perzyny w
Kaliszu - Działalność
pozostała

KOORDYNATOR DS.
LECZENIA PACJENTÓW
ONKOLOGICZNYCH

DZIAŁ CONTROLINGU

DZIAŁ LOGISTYKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

KOORDYNATOR DS.
AKREDYTACJI

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

KOORDYNATOR DS.
OKOŁOOPERACYJNEJ KARTY
KONTROLNEJ

Załącznik nr 3
do Uchwały nr z dnia 9 lutego 2016r.
w sprawie zaopiniowania zmiany

Dyrektor
PIELĘGNIARKA
ŚRODOWISKOWA
PRZYSZPITALNA
DZIAŁ CONTROLINGU

DZIAŁ PRAWNY

DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

KOORDYNATOR DS.
AKREDYTACJI

KOORDYNATOR DS.
LECZENIA PACJENTÓW
ONKOLOGICZNYCH
KOORDYNATOR DS.
OKOŁOOPERACYJNEJ KARTY
KONTROLNEJ

Komisje

Regulaminu Organizacyjnego

Komisja Konkursowa kontrakty

Komisja ds. wyłaniania
kierowników oddziałów
szpitala

Komisja ds.
przestrzegania ochrony
danych osobowych
Komisja ds. wydzielenia
dokumentacji
archiwowanej

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
SZPITALA DS. KOMBATANTÓW I OSÓB
REPRESJONOWANYCH

DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZYCH

Komisja Socjalna
Sekcja Kadr
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH
Sekcja Płac
RZECZNIK PRASOWY
DZIAŁ BHP

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
DS.SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ

DZIAŁ INFORMATYKI

DZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Sekcja Sieciowa

KAPELAN

Sekcja programistów

Legenda:
Komisja
Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy

Zespół ds.
przeprowadzenia
oceny ryzyka
zawodowego na
stanowiskach pracy

przyporządkowanie funkcjonalne

Załącznik nr 4
do Uchwały nr z dnia 9 lutego 2016r.
w sprawie zaopiniowania zmiany
Regulaminu Organizacyjnego

Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa

WSZ im. L.Perzyny w
Kaliszu - Lecznictwo
Szpitalne

Komisje, zespoły i komitety

DZIAŁ HIGIENY I
EPIDEMIOLOGII

Oddziały Szpitalne

DIETETYCY

Blok Operacyjny i CS

Zespół ds.dokumentacji
medycznej

Komisja ds. skutecznosci
leczenia

Komitet koord. post. w przyp.
podejrz. lub zachorow. na grypę
A/H1N1

Komisja sprawująca nadzór nad
jakością działalnosci
dydaktycznej oraz leczniczej w
zakresie kształcenia
podypomowego lekarzy

SOR
DZIAŁ STATYSTYKI I
DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ

Apteka

INSPEKTOR
OCHRONY
RADIOLOGICZNEJ

WSZ im. L.Perzyny w
Kaliszu - Działalność
specjalistyczna

Zespół ds. Szpit. Polityki
Antybiotykowej

Komitet Terapeutyczny

Zespół oceny przyjęć, odmów,
wydłuzonego czasu
hospitalizacji i rehospitalizacji

Komitet Kontroli Zakażeń
Szpitalnych

Komisja ds. badania satysfakcji
pacjentów i zatrudnionych

Zespoły Kontroli Zakażeń
Szpitalnych

Komitet Transfuzjologiczny

Komisja ds.analizowania
przyczyn zgonów, w tym zgonów
okołooperacyjnych

Zespół ds.wdrażania Programu
"Szpital bez bólu"

Komisja ds. stwierdzenia trwałego
i nieodwracalnego ustania
czynności mózgu (śmierci
mózgowej)

Komisja ds. Etyki

Komisja ds. analizowania podań o
przyspieszenie planowego
zabiegu operacyjnego w Oddziale
Urazowo – Ortopedycznym tzw.
Komisja Przyspieszeń

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Zespół leczenia żywieniowego

Zespół ds.Analizy Zdarzeń
Niepożądanych

Zespół ds. Farmakoterapii

Zespół Poradni
Specjalistycznych

Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej

Zakład Mikrobiologii
Klinicznej

Zakład Diagnostyki
Obrazowej

Zakład Patomorfologii

Pogotowie Ratunkowe działalność
specjalistyczna
Dyspozytornia
Medyczna

Zespół ds. Jakości
ZRM S

LEGENDA
ZRM P

przyporządkowanie funkcjonalne
WZS N

ZTS

Podstacje

WSZ im. L.Perzyny w
Kaliszu - Działalność
pozostała

Piony medyczne

Komitet ds. Profilaktyki
Przeciwzakrzepowej

Zespół Kontroli Wewnętrznej w
obszarze realizacji działań
zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych

Załącznik nr 5
do Uchwały nr z dnia 9 lutego 2016r.
w sprawie zaopiniowania zmiany
Regulaminu Organizacyjnego

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Komisje i zespoły

Pielęgniarki/położne
oddziałowe, koordynujące

Zespół ds.doskonalenia i rozwoju

Zespoły pielęgniarek i
położnych

Zespół ds.Monitorowania Występowania
Odleżyn

Legenda:

Kierownik Zespołu
Techników Elektroradiologii

przyporządkowanie funkcjonalne

Zespół Techników
Elektroradiologii w ZDO,
SOR i Pracowni
Hemodynamiki

Sekretarki Medyczne

Wewnętrzny Transport
Medyczny

Piony medyczne

Załącznik nr 6
do Uchwały nr z dnia 9 lutego 2016r.
w sprawie zaopiniowania zmiany
Regulaminu Organizacyjnego

Z-ca Dyrektora ds. EkonomicznoAdministracyjnych

DZIAŁ EKONOMICZNY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Komisje
Z-ca Głównego
Księgowego

DZIAŁ
KONTRAKTOWANIA I
ROZLICZANIA ŚW.
ZDROWOTNYCH

Ekonomiczny

DZIAŁ LOGISTYKI

Komisja Kasacyjna

Sprzedaż

Logistyka

Komisja ds. przyjmowania darów
rzeczowych

Środki trwałe i
amortyzacja

Sekcja Zoapatrzenia

Komisja ds wyceny zbędnych
składników majątkowych

Koszty

Sekcja Transportu

Komisja ds. odbioru pomieszczeń
po zakończeniu dzierżawy lub
stosunku pracy w WSZ
im.L.Perzyny w Kaliszu

Inwentaryzacja

Magazyn

Księgowość

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Komisja kasacyjna ds.kasacji
przeterminowanych leków w
magazynie leków-Apteka

Stanowisko
ds.pozyskiwania

Komisja Przetargowa

Kasa

Zakładowa Komisja
Inwentaryzacyjna
Legenda:

przyporządkowanie funkcjonalne

Z-ca Dyrektora ds. EksploatacyjnoTechnicznych

DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU

Utrzymanie ruchu

Sekcja Remontowa
Sekcja Aparatury
Medycznej
Sekcja Elektryczna

Sekcja Ciepłownicza

DZIAŁ PRZECIWPOŻAROWY

Załącznik nr 7
do Uchwały nr z dnia 9 lutego 2016r.
w sprawie zaopiniowania zmiany
Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik nr 8

Opłaty za transport - zabezpieczenie imprez masowych
obowiązujące w 2016 r.
(usługa zwolniona z VAT)
Lp.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

Sporządził:

Nazwa badania
Dojazd na miejsce imprezy (1 km)
Karetka z kierowcą (1 h)
Karetka z ratownikiem (pielęgniarką) i kierowcą (1 h)
Karetka z 2 ratownikami (pielęgniarkami) (1 h)
Karetka z lekarzem i ratownikiem (1 h)
Karetka z lekarzem, ratownikiem i kierowcą (1 h)
Karetka z lekarzem i 2 ratownikami (1 h)
Dodatkowy udział ratownika (1 h)
Wystawienie opinii dotyczącej zabezpieczenia imprezy masowej

Cena
zewnętrzna
w 2014 r.

2,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
90,00 zł
115,00 zł
115,00 zł
25,00 zł
100,00 zł
Zatwierdził:

Załącznik nr 8

Opłaty za transport osób
obowiązujące w 2016 r.
(cena netto + 8% VAT)
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Sporządził:

Nazwa badania
Transport pojazdem specjalistycznym marki: Opel Vivaro, Fiat
Ducato, Volkswagen LT (1 km)
Transport przy udziale kierowcy (1 h)
Transport przy udziale kierowcy i sanitariusza
- do jednej godziny
- kolejna godzina
Transport przy udziale kierowcy i ratownika medycznego
- do jednej godziny
- kolejna godzina
Transport po mieście
Oczekiwanie karetki
- po 1 godzinie do 30 minut
- po 1 godzinie powyżej 30 minut

Cena
brutto

2,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
45,00 zł
70,00 zł
35,00 zł
70,00 zł

Zatwierdził:

KOD

Załącznik nr 8

Opłaty za transport sanitarny
obowiązujące w 2016 r.
(usługa zwolniona z VAT)
Lp.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Sporządził:

Nazwa badania
Transport pojazdem specjalistycznym marki: Opel Vivaro, Fiat Ducato,
Volkswagen LT (1 km)
Transport przy udziale kierowcy (1 h)
Transport przy udziale kierowcy i sanitariusza
- do jednej godziny
- kolejna godzina
Transport przy udziale kierowcy i ratownika medycznego
- do jednej godziny
- kolejna godzina
Transport po mieście
Oczekiwanie karetki
- po 1 godzinie do 30 minut
- po 1 godzinie powyżej 30 minut

Cena
brutto

Cena
brutto
(60%)

1,85 zł

1,11 zł

23,15 zł

13,89 zł

46,30 zł
41,67 zł

27,78 zł
25,00 zł

46,30 zł
41,67 zł
64,82 zł

27,78 zł
25,00 zł
38,89 zł

32,41 zł
64,82 zł

19,45 zł
38,89 zł

Zatwierdził:

Załącznik nr 8

Opłata za ambulatoryjne usługi medyczne wykonywane
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
dla osób nieuprawnionych w 2016 r.

Lp.

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Sporządził:

Nazwa badania
Pobyt pacjenta na Odcinku Obserwacyjno-Leczniczym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
(opłata za 1 osobodzień)
Porada lekarza specjalisty i opieka pielęgniarska
Wydanie zaświadczenia lekarskiego
Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla sądu /obdukcja/
Iniekcja podskórna
Iniekcja domięśniowa
Iniekcja dożylna
Badanie glikemi - glukometr
Badanie krwi w SOR (analizator)
Test ciążowy
Test do wykrywania narkotyków w moczu
Wlew kroplowy
Płukanie żołądka
Kąpiel ciała
Czepiec w przypadku odwszawiania
Toaleta rany, opatrunek
USG
Chirurgiczne zaopatrzenie rany prostej /szycie/
Chirurgiczne zaopatrzenie rany powikłanej / bez ogólnego znieczulenia/
Chirurgiczne zaopatrzenie rany ze znieczuleniem ogólnym
Punkcja diagnostyczna /kaletka, torbiel, ropień/
Punkcja jamy stawowej
Nacięcie ropnia, czyraka
Nacięcie mnogich ropni
Wycięcie pojedynczego guzka /w znieczuleniu miejscowym/
Wycięcie mnogich guzków /w znieczuleniu miejscowym/
Wycięcie pojedynczego guzka ze znieczuleniem ogólnym
Wycięcie mnogich guzków ze znieczuleniem ogólnym
Wycięcie wrastającego paznokcia
Założenie bezpośredniego wyciągu kostnego
Wymiana cewnika do pęcherza moczowego
Założenie tymczasowego opatrunku miękkiego typu Desoult'a
Tymczasowy opatrunek gipsowy unieruchamiający drobne stawy i kości + opatr. Desoult’a –
twardy – Longieta
Tymczasowy opatrunek gipsowy unieruchamiający duże stawy i duże kości + opatr. Typu
„Tutor”
Nastawienie złamanej kości dłoni i stopy + unieruchomienie bez znieczulenia ogólnego
Nastawienie złamanej kości długiej + unieruchomienie ze znieczuleniem ogólnym
Nastawienie złamanej kości dłoni i stopy ze znieczuleniem ogólnym
Nastawienie złamania prostego /np. loco typico/
Nastawienie złamania powikłanego, repozycja zwichniętej żuchwy
Zdjęcie opatrunku gipsowego
Znieczulenie ogólne – zespół anestezjologiczny
Drenaż jamy opłucnowej
Założenie cewnika do żyły podobojczykowej (zabieg wykonywany przez zespół
anestezjologiczny na SOR-e)

Cena
zewnętrzna
w 2016 r.

233,50 zł
60,00 zł
10,50 zł
19,50 zł
11,50 zł
11,50 zł
13,50 zł
5,00 zł
15,50 zł
10,50 zł
23,00 zł
21,50 zł
66,50 zł
41,00 zł
83,00 zł
30,50 zł
62,00 zł
60,00 zł
140,00 zł
373,50 zł
41,00 zł
47,00 zł
47,00 zł
88,00 zł
88,00 zł
123,00 zł
332,50 zł
387,50 zł
105,50 zł
128,50 zł
34,50 zł
55,50 zł
60,00 zł
74,50 zł
128,50 zł
314,50 zł
268,50 zł
128,50 zł
373,50 zł
20,00 zł
209,50 zł
269,50 zł
340,00 zł

Zatwierdził:

Załącznik Nr 8

Cennik badań wykonywanych
w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
obowiązujący w 2016 r.
I. Hematologia
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PARAMETR

Morfologia 18 parametrów (3dif)wzór komputerowy
Morfologia 25 parametrów (5dif)wzór komputerowy
Morfologia 18 parametrów (3dif)+ rozmaz mikroskopowy
Morfologia 25 parametrów (5dif)+ rozmaz mikroskopowy
Retikulocyty
OB.
Mielogram
Mielogram + badania cytochemiczne (POX, PAS, syderoblasty)
FAG
Płytki krwi pobrane na cytrynian

Cena zewnętrzna 2016

10,00 zł
13,50 zł
19,50 zł
22,50 zł
14,50 zł
4,00 zł
155,50 zł
167,00 zł
35,00 zł
13,50 zł

II. Koagulologia
Lp.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PARAMETR
PT i fibrynogen (skrining)
APTT
Test korekcji APTT
Fibrynogen ilościowy (met.Clausa)
D-dimery ( ilościowo)
Antytrombina III
Białko C
Białko S

Cena zewnętrzna 2016

13,00 zł
11,50 zł
18,50 zł
43,00 zł
26,00 zł
38,00 zł
60,00 zł

III. Analityka Ogólna
Lp.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

PARAMETR
Mocz – badanie ogólne
Mocz-ciężar właściwy
Glukoza i ciała ketonowe- mocz z porcji jednorazowej
Glukoza i ciała ketonowe w dobowej zbiórce moczu
Amylaza – mocz z porcji jednorazowej
Białko – mocz z porcji jednorazowej
Białkomocz dobowy

26.

Glukoza w dobowej zbiórce moczu

27.

Kreatynina w dobowej zbiórce moczu

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Mocznik w dobowej zbiórce moczu
Kwas moczowy w dobowej zbiórce moczu
Sód i potas – mocz z porcji jednorazowej
Sód i potas w dobowej zbiórce moczu
Wapń w dobowej zbiórce moczu
Magnez w dobowej zbiórce moczu
Fosfor nieorganiczny w dobowej zbiórce moczu
Mikroalbuminuria – mocz z porcji jednorazowej
Mikroalbuminuria w dobowej zbiórce moczu
Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne
Liczba Addisa
Kamienie moczowe
Kał-krew utajona
Kał na resztki pokarmowe
Kał-obecność Helicobacter pylori
Płyn z jamy ciała - badanie ogólne
LDH w płynie z jam ciała
Leukocyty w płynie z jam ciała
Amylaza w płynach z jam ciała
Płyn stawowy-badanie ogólne
RF w płynie stawowym

Cena zewnętrzna 2016

9,50 zł
4,00 zł
10,50 zł
10,50 zł
10,50 zł
14,00 zł
14,00 zł
10,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
12,00 zł
9,50 zł
45,50 zł
45,50 zł
16,00 zł
12,00 zł
34,00 zł
15,00 zł
17,00 zł
28,50 zł
17,50 zł
11,50 zł
10,50 zł
11,50 zł
17,00 zł
12,00 zł

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Łańcuchy lekkie kappa w moczu*
Łańcuchy lekkie lambda w moczu*
Laktoferyna w kale
Miedź w dobowej zbiórce moczu *
Cl. Difficile i GDH w kale
Wykrywanie i różnicowanie toksyn Shiga 1 i Shiga 2 w kale (test
immunoenzymatyczny)
Wykrywanie swoistych pasm oligoklonalnych IgG w płynie mózgowordzeniowym i surowicy metodą ogniskowania izoelektrycznego (IEF IgG)
z immunoblottingiem
Kalprotektyna w kale

70,50 zł
70,50 zł
49,50 zł
37,50 zł
57,00 zł
55,00 zł
320,00 zł
49,00 zł

IV. Markery Sercowe
Lp.

PARAMETR

Cena zewnętrzna 2016

57.

Troponina T (test ultraczuły)

16,50 zł

58.
59.

CKMB mass
BNP

21,50 zł
69,50 zł

V. Markery Nowotworowe
Lp.
60.
61.
62.
63.

65.
66.
67.
68.

PARAMETR
CEA
AFP
Ca 125 ( m.in. marker raka jajnika)
Ca 15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)
Ca 19.9
( m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego)
TPS ( specyficzny polipeptyd tkankowy)*
β hCG we krwi (ilościowo)
βhCG (test jakościowy)
PSA wolne i całkowite

69.

β2 mikroglobulinaβ *

70.
71.
72.
73.

HE 4 (marker raka jajnika)
Wskaźnik ROMA
Białko S-100
Ca 72.4 *

64.

Cena zewnętrzna 2016

22,00 zł
27,50 zł
42,50 zł
28,00 zł
24,00 zł
61,50 zł
44,50 zł
12,50 zł
31,50 zł
37,50 zł
36,50 zł
79,00 zł
150,00 zł
39,50 zł

VI. Diagnostyka Chorób Infekcyjnych
Lp.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

PARAMETR
Anty – HIV
Anty – HAV total *
Anty – HAV IgM (jakościowo) *
HbsAg
HbsAg - test potwierdzenia
Anty – Be *
HbeAg *
Anty – HBs
Anty – HBc
Anty – HBc IgM
Anty – HCV
Anty – H.Pylori (półilościowo) *
Mononukleoza
Toxo IgG (ilościowo)
Toxo IgM (jakościowo)
Awidność IgG T.gondi
CMV IgG
CMV IgM
Awidność IgG CMV *
Różyczka IgG (test ilościowo)
Różyczka IgM (test półilościowy)
Herpes 1 i 2 IgG-test jakościowy *
Herpes 1 i 2 IgM-test jakościowy *
Mykoplazma pneumoniae IgG (pólilościowo) *
Mykoplazma pneumoniae IgM (półilościowo) *

99.

Mycoplazma hominis i ureoplasma urealyticum IgG/IgA/IgM met. ELISA *

58,00 zł

100.

EBV IgG (półilościowo) *

32,00 zł

Cena zewnętrzna 2016

26,00 zł
33,50 zł
33,50 zł
16,00 zł
46,00 zł
34,50 zł
29,50 zł
34,00 zł
53,00 zł
147,50 zł
44,00 zł
22,50 zł
20,00 zł
31,00 zł
35,00 zł
63,00 zł
33,00 zł
39,50 zł
93,00 zł
34,00 zł
34,00 zł
34,50 zł
34,50 zł
31,50 zł
32,00 zł

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

EBV IgM (półilościowo) *
Bąblowica IgG *
Bruceloza IgM (półilościowo) *
Bruceloza IgG (półilościowo) *
Toxokaroza IgG (półilościowo) *
Borelioza IgG ELISA
Borelioza IgM ELISA
Borelioza IgG met. Western-blot
Borelioza IgM met. Western-blot
Borelioza IgG w PMR *
Borelioza IgM w PMR *
Borelioza IgM WESTERN BLOT w płynie mózgowo-rdzeniowym *
Borelioza IgG WESTERN BLOT w płynie mózgowo-rdzeniowym *
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG *
Krztusiec (Bordetelle pertusis)
IgM *
Krztusiec (Bordetelle pertusis)
IgA *

32,00 zł
84,00 zł
41,50 zł
41,50 zł
41,00 zł
32,50 zł
32,50 zł
105,00 zł
105,00 zł
39,50 zł
39,50 zł
79,00 zł
79,00 zł
33,50 zł
33,50 zł
34,50 zł

117.

Listerioza jakościowo *

32,50 zł

118.

Chlamydia trachomatis IgG (ELISA) ilościowo *

28,50 zł

119.
120.
121.
122.
123.
124.

Chlamydia trachomatis IgA (ELISA) półilościowo *
Chlamydia trachomatis IgM *
Chlamydia pneumoniae IgG (ilościowo) *
Chlamydia pneumoniae IgA *
Chlamydia pneumoniae IgM *
Test skriningowy w kierunku kiły

30,00 zł
28,50 zł
31,50 zł
31,50 zł
34,50 zł
13,50 zł

125.

Varicella zoster IgM (ospa) *

49,00 zł

126.
127.

Varicella zoster IgG (ospa) *
Pneumocystis carinii *
Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana) IgG,
IgM *
12 patogenów w PMR *

128.
129.

49,00 zł
152,50 zł
113,50 zł
472,00 zł

VII. Biochemia
Lp.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

PARAMETR
Glukoza
Glukoza /krew włośniczkowa/
Krzywa cukrowa (3 pkt.,75 g)
Krzywa cukrowa (2 pkt.,50 g)
Kreatynina
Klirens kreatyniny
Mocznik, BUN
Kwas moczowy
Bilirubina całkowita
Bilirubina bezpośrednia
AlAT
AspAT
GGTP
Cholesterol całkowity
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Triglicerydy
Amylaza (diastaza)
Fosfataza zasadowa
LDH
Fosforany nieorganiczne
Magnez
Wapń zjonizowany
Wapń całkowity
Żelazo
TIBC ( żelazo, UIBC)
Transferyna
Cynk
Sód/potas/chlorki
Lit *
Białko całkowite
Albuminy
Albuminy w PMR
Proteinogram /elektroforeza

Cena zewnętrzna 2016

9,50 zł
9,50 zł
11,50 zł
11,50 zł
9,50 zł
10,00 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
13,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
11,00 zł
11,00 zł
10,00 zł
10,50 zł
9,50 zł
11,50 zł
9,50 zł
12,00 zł
30,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
17,50 zł
53,00 zł
35,50 zł
9,50 zł
22,50 zł
9,00 zł
9,00 zł
22,50 zł

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Diagnostyka białka monoklonalnego
IgG
IgG w PMR
IgA
IgM
Czynnik reumatoidalny RF
ASO
CRP
hs CRP (ultraczułe)
Prokalcytonina (test ilościowy)
Miedź *
Ceruloplazmina *
CPK
RKZ

159,50 zł
24,00 zł

178.

Parametry krytyczne: RKZ, sód/potas, chlorki, wapń zjonizowany,
hematokryt, glukoza, mleczany, hemoglobina całkowita,
methemoglobina, oksyhemoglobina, karboksyhemoglobina

30,00 zł

179.
180.
181.

Krioglobuliny (test przesiewowy)
CCP *
Alfa 1 antytrypsyna *

12,00 zł
44,00 zł
33,50 zł

22,00 zł
23,50 zł
12,00 zł
11,00 zł
11,50 zł
11,50 zł
65,00 zł
32,50 zł
23,50 zł
15,00 zł
15,50 zł

VIII. Toksykologia
Lp.
182.

PARAMETR

Cena zewnętrzna 2016

Alkohol etylowy

IX. Diagnostyka i Monitorowanie Funkcji Tarczycy
Lp.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.

PARAMETR
TSH III generacji
FT 3
FT 4
Anty - TPO
Anty – TG
Tyreoglobulina *
Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAG) *

Cena zewnętrzna 2016

17,00 zł
20,00 zł
17,00 zł
33,50 zł
24,50 zł
26,50 zł
45,00 zł

X. Diagnostyka i Monitorowanie Funkcji Rozrodczych
Lp.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

PARAMETR
E2
Estriol wolny *
Progesteron
LH
FSH
PRL
PRL – test z metoclopramidem (2pkt.)
PRL – test z metoclopramidem (3pkt.)
Testosteron całkowity
Testosteron wolny *
DHS (DHEA) *
DHS – SO 4 *
Androstendion *
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) *

Cena zewnętrzna 2016

34,50 zł
37,50 zł
58,50 zł
41,00 zł
33,50 zł
23,50 zł
39,00 zł
54,00 zł
26,50 zł
45,00 zł
41,50 zł
21,50 zł
25,00 zł
28,50 zł

204.
205.

Gonadotropina łożyskowa (β hCG)
Test ilościowy
β hCG-test jakościowy

44,50 zł
13,00 zł

XI. Pozostałe Hormony
Lp.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

PARAMETR
Aldosteron *
Kortyzol we krwi
Parathormon
IGF1 - insulinozależny czynnik wzrostu *
Hormon wzrostu *
ACTH *
Kalcytonina *
Gastryna *

Cena zewnętrzna 2016

33,00 zł
25,50 zł
31,50 zł
40,00 zł
34,00 zł
25,00 zł
39,50 zł
50,00 zł

XII. Diagnostyka Anemii
Lp.
214.
215.
216.

PARAMETR

Cena zewnętrzna 2016

Ferrytyna
Witamina B 12
Kwas foliowy *

30,00 zł
25,50 zł
24,00 zł

XIII. Diagnostyka cukrzycy
Lp.
217.
218.
219.

PARAMETR
CPE ( C – peptyd ) *
Insulina *
Hemoglobina glikowana HBA1C

Cena zewnętrzna 2016

27,50 zł
23,00 zł
23,00 zł

XIV. Osteoporoza
Lp.
220.
221.
222.

PARAMETR
Pyrylinks D (dezoksypirydynolina) *
Osteokalcyna *
C – telopeptyd kolagenu I (ICTP) *

Cena zewnętrzna 2016

64,50 zł
45,00 zł
86,00 zł

XV. INNE

223.
224.
225.
226.
227.
228.

PARAMETR
Homocysteina *
Leptyna *
IL – 6 interleukina (test półilościowy) *
Erytropoetyna *
Wit.D3 metabolit 25 (OH)
Antygen HLA B-27*

Cena zewnętrzna 2016

39,50 zł
86,00 zł
70,50 zł
33,50 zł
62,00 zł
111,50 zł

XVI. Składniki Dopełniacza i Inne Enzymy
Lp.
229.
230.
231.

PARAMETR
C 1 inhibitor *
C 3c (składnik dopełniacza) *
C 4 (składnik dopełniacza)*

Cena zewnętrzna 2016

83,00 zł
34,50 zł
34,50 zł

XVII. Monitorowanie stężęnia leków
Lp.
232.
233.
234.
235.
236.

PARAMETR

Cena zewnętrzna 2016

Teofilina *
Digoksyna *
Karbamazepina *
Kwas walproinowy *
Fenytoina *

50,00 zł
35,50 zł
30,50 zł
26,50 zł
53,00 zł

XVIII. Testy Narkotykowe
Lp.
237.
238.
239.
240.
241.

PARAMETR

Cena zewnętrzna 2016

Amfetamina w moczu
Ecstazy – MDMA w moczu
Marihuana
Metamfetamina
Opiaty/morfina

18,00 zł
18,00 zł
18,00 zł
18,00 zł
18,00 zł

XIX. Immunologia Transfuzjologiczna
Lp.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

PARAMETR
Grupa krwi
2x grupa krwi bez karty
„KREW KARTA”
Przeglądowe badania przeciwciał odpornościowych
(dla ciężarnych) - kwalifikacja do podania immoglobuliny
Odczyn Coombsa (PTA + BTA)
Odczyn BTA
Próba zgodności dla 1 jednostki KKCZ
Skrzyżowanie każdej następnej jednostki

Cena zewnętrzna 2016

30,50 zł
36,00 zł
21,00 zł
30,50 zł
36,00 zł
15,50 zł
36,00 zł
15,50 zł

XX. Panele Badań
Lp.
250.

PARAMETR

Cena zewnętrzna 2016

Badania dla kobiet po 45 rż.

81,00 zł

(morfologia, OB., glukoza, przem.tł, E2, FSH, TSH)
251.

Badania dla mężczyzn po 45 rż.

51,50 zł

252.

(morfologia, OB.,glukoza,przem.tł., PSA, TSH)
Badania Okresowe
(morfologia, OB., mocz)

16,50 zł

253.

Przemiana Tłuszczowa

14,00 zł

(chol,HDL,LDL,TG)

XXI. Wymaz z pochwy na obecność plemników

21,00 zł

XXII. Pobieranie krwi i przygotowanie surowicy do wysyłki

4,00 zł

XXIII. Autoimmunologia
Lp.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.

PARAMETR
Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne-test przesiewowy
(IIF,Hep-2)(ANA1)
Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne ANA
Profil 3 Euroline (RNP/Sm;Sm;SS-A;SS-B;Ro-52;Scl-70;PM-Scl;Jo1;Cent B;ds. DNA; NUC;Hi;RIB;PCNA;AMA-M2, DFS 70)
Przeciwciała mitochondrialne (AMA)(IIF)/Euroline
Przeciwciała mitochondrialne (AMA)typu M2(IIF)/Euroline
Przeciwciała przeciw dsDNA (ilościowo ELISA)
Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i
cANCA)(IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium IgG i IgA EmA(łącznie)(IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA (IIF)*

Cena zewnętrzna 2016

39,00 zł
99,00 zł
48,00 zł
46,00 zł
44,00 zł
51,00 zł
50,50 zł
53,50 zł
78,50 zł
45,00 zł

264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

283.
284.
285.
286.

Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG (IIF)*
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA i IgG
(łącznie)(IIF)*
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA (IIF)*
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgG (IIF)*
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA i IgG – łącznie*
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA (IIF)*
Przeciwciała przeciw retikulinie IgG (IIF)*
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA i IgG – łącznie*
Przeciwciała pemphigus/pemphigoid (IIF)*
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty
GBM) i błonie pęcherzyków płucnych (Goodpasture¢s Syndrome )(IIF)*
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty
GBM) EUROLINE lub IIF
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)*
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle¢a i przeciw
komórkom okładzinowym żołądka (APCA)(IIF)*
Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF)*
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)(IIF)
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko
mięśniówce serca (Miasthenia gravis) (IIF)*
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca (IIF)*
Przeciwciała anty-LKM (IIF)/Euroline
Panel wątrobowy PEŁNY(IIF + EUROLINE)(ANA,AMA,ASMA,aLKM+IIF)
+ (AMA-MZ,MZ-3EBPO,SP-100,PML,gp210,LKM-1,LC-1,SLA/LP,Ro5Z)/Euroline
Panel wątrobowy (EUROLINE)(AMA-M2,M2-3EBPO,LKM-1,LC1,SLA/LP)
Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym (IIF)*
międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba
Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa) (IIF)*

46,00 zł
83,00 zł
39,50 zł
39,50 zł
60,00 zł
39,50 zł
39,50 zł
58,00 zł
55,00 zł
61,00 zł
55,00 zł
45,00 zł
62,50 zł
55,00 zł
39,50 zł
62,50 zł
55,00 zł
45,00 zł
127,50 zł

106,00 zł
43,00 zł
83,00 zł
45,00 zł

287.
288.
289.

Przeciwciała przeciw plemnikom (IIF)*
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (IIF) *
Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder (IIF) *
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF) *

290.

Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA) *

24,00 zł

291.

Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA) *

24,00 zł

292.

Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM (ELISA) *

27,50 zł

293.
294.

Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgG (ELISA) *
Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgM (ELISA) *

83,00 zł
83,00 zł

295.

Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgG i IgM (ELISA) *

296
295.
296.

Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM (ELISA) *
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG (ELISA) *
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM (ELISA) *

58,00 zł
37,50 zł
37,50 zł

297.

Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM (ELISA) *

46,00 zł

298.

Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG (ELISA) *

37,50 zł

299.

Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM (ELISA) *

37,50 zł

300.

Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM (ELISA) *

46,00 zł

301.

Antykoagulant toczniowy (testy krzepnięcia) *

37,50 zł

302.

Transglutaminaza tkankowa IgG

79,50 zł

303.

Transglutaminaza tkankowa IgA

63,50 zł

65,50 zł
55,00 zł
50,00 zł

146,00 zł

304.

Różnicowanie przeciwciał ANCA, półilościowo, metodą ELISA, profil
przeciwciał PR3, laktoferyna, MPO, elastana, katepsyna G, BPI

305.

Różnicowanie przeciwciał ANCA metodą EUROLINE (MPO, PR3, GBM)

306.
307.
308.
309.

AG: Scl-70; CENP A; CENP B; RP11; RP 155; fibrylaryna, NOR-90;
Th/To; PM-Scl 100; PM-Scl 75; Ku; PDGFR, Ro-52)
Mi-2; Ku; PM-Scl 100; PM-Scl 75; Jo-1; SRP; PL-7; PL-12; EJ; OJ; Ro52)
Przeciwciała przeciw receptorowi acetylocholiny (anty-AchR) *
Panel przeciwciał onkoneuronalnych *

152,00 zł
57,50 zł
146,50 zł
144,50 zł
132,50 zł
338,00 zł

310.

37,50 zł
Przeciwciała przeciw Saccharomyces Cereviside IgG (ASCA) met. IIF *

XXIV. Diagnostyka Alergii In Vitro
Lp.

PARAMETR

Cena zewnętrzna 2016

311.

IgE całkowite

20,00 zł

312.

Mieszanka kurzu domowego (Bencard) *

20,00 zł

313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.

Roztocze kurzu domowego *
Roztocze mączne *
Acarus siro *
Lepidoglyphus destructor *
Tyrophagus putescientiae *
Karaluch-prusak *
Odchody gołębia *
Sierść kota *
Sierść psa *
Sierść konia *
Sierść świnki morskiej *
Pióra papużki falistej *
Naskórek owcy *
Naskórek królika *
Pierze (pióra gęsi) *
Naskórek chomika *
Pióra kaczki *
Pióra kanarka *
Olcha *
Brzoza *
Leszczyna *
Wierzba *
Topola *
Penicilium notatum *
Cladosporium herbarum *
Aspergillus fumigatus *
Alternaria tenuis *
Candida albicans *
Mucor racemosus *
Bylica pospolita *
Babka lancetowata *
Komosa biała *
Białko jajka *
Żółtko jajka *
Jajko całe *
Mleko krowie *
Alfa laktoalbumina *
Beta laktoglobulina *
Kazeina *
Ser cheddar *
Pszenica *
Żyto *
Jęczmień *
Owies *
Kukurydza *
Ryż *
Gryka *
Soja *
Gluten *
Wieprzowina *

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.

Wołowina *
Kurczak *
Baranina *
Indyk *
Dorsz *
Tuńczyk *
Groch *
Fasola *
Pomidor *
Marchew *
Ziemniak *
Cebula *
Seler *
Pietruszka *
Ogórek *
Pomarańcza *
Truskawka *
Jabłko *
Banan *
Gruszka *
Śliwka *
Kiwi *
Orzech ziemny *
Orzech leszczyny *
Orzech pistacjowy *
Orzech włoski *
Kakao *
Kawa *
Czekolada *
Musztarda *
Pieprz czarny *
Koperek *
Jad pszczoły *
Jad osy *
Komar *
Jad szerszenia *
Chironomus pulmosus *
Glista ludzka *
Tasiemiec *
Toxocara canis *
Wełna *
Bawełna *
Amoxycylina *
Insulina wieprzowa *
Insulina ludzka *
Penicylina *
Drożdże *
Latex *

411.

Mieszanka traw wczesnych:

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
PANELE:
29,00 zł

kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, życica trwała, tymotka łąkowa,
wiechlina łąkowa *
412.

413.

Mieszanka traw późnych:
tomka wonna, życica trwała, trzcina pospolita,
żyto, kłosówka wełnista *
Mieszanka drzew:
olsza szara, brzoza brodawkowata, leszczyna, dąb, wierzba *

29,00 zł

29,00 zł

414.

415.

Mieszanka chwastów:
Bylica pospolita, pokrzywa zwyczajna, nawłoć pospolita, babka
lancetowata, komosa biała *
Mieszanka pleśni:

29,00 zł

29,00 zł

Alternaria tenuis, Penicilium notatum, Cladosprium herbarum, Aspergillus
fumigatus, Candida albicans *
416.

Mieszanka naskórków:

29,00 zł

naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek krowy *
417.

Mieszanka pierza:

29,00 zł

kacze pióra, gęsie pióra, kurze pióra, pierze indyka *

418.

PANEL POKARMOWY:
orzech laskowy, orzech ziemny, migdał, mleko, białko jaja kurzego,
żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz,
krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia

136,00 zł

419.

PANEL ODDECHOWY:
pyłek: brzozy brodawkowej, olszyny szarej, leszczyny, dębu, traw (mix),
żyta, bylicy sp., babki lancetowatej, D.Farinae, D.Pteronyssinus,
naskórek: psa, kota, konia, chomika, Aspergillus fumigatus,
Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria tenius

136,00 zł

420.

PANEL MIESZANY:
orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak,
marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek: brzozy
brodawkowej, traw(mix),bylicy sp., D.Farinae, D.Pteronyssinus,
naskórek: psa, kota, konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium
herbarum

121,00 zł

421.

PANEL ATOPOWY - 36 alergenów

154,50 zł

422.

PANEL ATOPOWY - 54 alergenów

273,00 zł

XXV. Badania Genetyczne *

Onkologia Molekularna
PARAMETR
423.
424.
425.

Cena zewnętrzna 2014

BRCA 1/2
HTGR
HPV

194,00 zł
256,00 zł
122,00 zł

Diagnostyka Mikroorganizmów - Badania Jakościowe Techniką PCR
Lp.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.

PARAMETR
Toxoplasma gondii
Borelia burgdorferii
CMV-wirus cytomegalii
HSV-wirus opryszczki
HBV-jakościowo
HCV-jakościowo
HCV-genotypowanie
EBV-jakościowo
HIV-jakościowo
Parwowirus B-19 test jakościowy

Cena zewnętrzna 2016

112,00 zł
112,00 zł
122,00 zł
122,00 zł
81,00 zł
81,00 zł
194,00 zł
122,00 zł
153,00 zł
111,50 zł

Badania Mikroorganizmów - Badania Ilościowe Techniką RealTime PCR Rotor-Gene
Lp.
436.
437.
438.
439.
440.
441.

PARAMETR
HCV-ilościowo
HBV-ilościowo
EBV-ilościowo
CMV-ilościowo
HIV-ilościowo
Parwowirus B-19 test ilościowy

Cena zewnętrzna 2016

142,50 zł
142,50 zł
194,00 zł
194,00 zł
215,00 zł
194,00 zł

Pakiety Badań
(dotyczy badań z tej samej próbki ; jeśli po badaniu jakościowym z pozytywnym
wynikiem
z tej samej próbki będzie wykonywane badania ilościowe)

Lp.
442.
443.
444.
445.

PARAMETR
HCV-ilościowo+genotypowanie
HCV-jakościowo+genotypowanie
HBV-jakościwo+ilościowo
HCV-jakościowo-ilościowo

446.

HBV-jakościwo+lekooporność (YMDD)

266,00 zł

447.

HBV-jakościwo+lekooporność na entekawir

266,00 zł

Cena zewnętrzna 2016

266,00 zł
245,50 zł
163,00 zł
163,00 zł

Diagnostyka Chorób Genetycznych
Lp.
448.
449.
450.
451.
452.
453.

PARAMETR
Hemochromatoza
Mukowiscydoza
Choroba Alzheimera
Choroba Parkinsona
Dziedziczna skłonność miażdżycowa
(genotypowanie ApoE+ApoB)
Badanie polimorfizmu w genie IL28B SNP C/T (rs 12979860)

Cena zewnętrzna 2016

173,50 zł
256,00 zł
266,00 zł
287,00 zł
287,00 zł
122,00 zł

Badania Genetyczne Wad Płodu *
Lp.
454.
455.
456.
457.
458.

PARAMETR
PRISCA I
/PAPP-A,wolneβhCG/
PRISCA II
/AFP,βhCG,E3/
B HCG - Kryptor
PAPPA - Kryptor
Test oceny ryzyka wad chromosonalnych wg FMF

Cena zewnętrzna 2016

91,00 zł
91,00 zł
86,00 zł
86,00 zł
112,00 zł

* - badania wykonywane u podwykonawców na podstawie obowiązujących umów

Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik nr 8

Cennik badań mikrobiologicznych wykonywanych
w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej
w 2016 r.
BADANIA SZPITALNE

Lp.

A
Etap I
I
1
II
1
2
3
4
5
III
1
2
3
4
IV
1
2
3
4
5

Nazwa badania

Cena
zewnętrzna

Czas oczekiwania na
wynik

Pracownia Bakteriologii Ogólnej
- cena badania składa się z podsumowania wszystkich trzech etapów.
Materiały - posiewy
Badanie mikrobiologiczne materiałów z dróg moczowych
Mocz – posiew ilościowy

50,50 zł

1 - 3 dni

Badanie mikrobiologiczne materiałów z górnych dróg oddechowych
Wymaz (materiał) z gardła
Wymaz(materiał) z nosa

56,50 zł
56,50 zł

1 - 3 dni
1 - 3 dni

Wymaz (materiał) z nosa w kierunku nosicielstwa MRSA - jeden otwór
Treść (materiał) z zatok przynosowych
Wymaz (treść) z ucha

28,50 zł
56,50 zł
56,50 zł

1 - 3 dni
1 - 3 dni
1 - 3 dni

Plwocina - posiew
Popłuczyny oskrzelowe
Popłuczyny oskrzelowe - posiew ilościowy i jakościowy

54,50 zł
54,50 zł
59,00 zł

1 - 4 dni
1 - 5 dni
1 - 5 dni

Końcówka cewnika z dróg oddechowych
Badanie mikrobiologiczne płynów z jam ciała

54,50 zł

1 - 5 dni

Płyn stawowy - preparat bezpośredni i posiew na podłoża stałe
Płyn z jamy opłucnej - preparat bezpośredni i posiew na podłoża stałe
Płyn z jamy otrzewnej preparat bezpośredni i posiew na podłoża stałe
Płyn z jamy opłucnej - posiew tlenowy na podłoże Standard Aerobic / F
Płyn z jamy otrzewnej - posiew tlenowy na podłoże Standard Aerobic / F

54,50 zł
54,50 zł
54,50 zł
73,50 zł
73,50 zł

1 - 3 dni
1 - 3 dni
1 - 3 dni
1 - 5 dni
1 - 5 dni

6

Płyn z jamy opłucnej - posiew beztlenowy na podłoże Standard Anaerobic / F

73,50 zł

1 - 5 dni

7

Płyn z jamy otrzewnej - posiew beztlenowy na podłoże Standard Anaerobic / F

73,50 zł

1 - 5 dni

Płyn z jamy opłucnej - posiew tlenowy na podłoże Plus Aerobic / F

81,50 zł

1 - 5 dni

Płyn z jamy otrzewnej - posiew tlenowy na podłoże Plus Aerobic / F
Płyn z jamy opłucnej - posiew beztlenowy na podłoże Plus Anaerobic / F
Płyn z jamy otrzewnej - posiew beztlenowy na podłoże Plus Anerobic / F
Badanie mikrobiologiczne krwi i preparatów krwiopochodnych

81,50 zł
81,50 zł
81,50 zł

1 - 5 dni
1 - 5 dni
1 - 5 dni

73,50 zł
73,50 zł
81,50 zł
81,50 zł

1 - 5 dni
1 - 5 dni
1 - 5 dni
1 - 5 dni

81,50 zł

1 - 5 dni

54,50 zł
54,50 zł
54,50 zł
54,50 zł
54,50 zł

1 - 4 dni
1 - 4 dni
1 - 4 dni
1 - 4 dni
1 - 4 dni

63,50 zł

1 - 3 dni

23,50 zł

1 - 2 dni

54,50 zł

1 - 3 dni

29,00 zł

1 - 3 dni

54,50 zł
54,50 zł

1 - 3 dni
1 - 3 dni

54,50 zł
54,50 zł
54,50 zł
54,50 zł

1 - 3 dni
1 - 3 dni
1 - 3 dni
1 - 3 dni

8
9
10
11
V
1
2
3
4
5
VI
1
2
3
4
5
VII
1
VIII
1
2
3
4
5
IX
1
2
3
4

Badanie mikrobiologiczne materiałów z dolnych dróg oddechowych

Krew żylna pełna - posiew tlenowy na podłoże Standard Aerobic/ F
Krew żylna pełna - posiew beztlenowy na podłoże Standard Anaerobic / F
Krew żylna pełna - posiew tlenowy na podłoże Plus Aerobic / F
Krew żylna pełna - posiew beztlenowy na podłoże Plus Anaerobic / F
Krew żylna pełna - posiew pediatryczny tlenowy na podłoże Pedes Plus Aerobic /
F
Badanie mikrobiologiczne materiałów z ran, drenów i zmian skórnych i
innych
Ropa - materiał z ran
Materiał z drenu, cewnika
Wymaz (materiał) ze zmian skórnych
Końcówka cewnika naczyniowego
Wymaz (inny materiał) posiew tlenowy tak jak ropa z rany
Badanie mikrobiologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego
Płyn mózgowo – rdzeniowy - preparat,posiew na płytki, test lateksowy
Badanie mikrobiologiczne materiałów z układu moczowo-płciowego
żeńskiego
Wymaz (wydzielina) z pochwy – preparat bezpośredni (ocena stopnia czystości
mikrobiologicznej)
Wymaz (wydzielina) z pochwy - posiew
Wymaz z pochwy - przedsionka w kierunku paciorkowca beta-hemolizujacego
gr, B (Streptococcus agalactiae)
Wymaz (wydzielina) z szyjki macicy
Wymaz (wydzielina) z cewki moczowej żeńskiej
Badanie mikrobiologiczne materiałów z układu moczowo-płciowego
męskiego
Nasienie
Wydzielina gruczołu krokowego
Wymaz (wydzielina) z cewki moczowej męskiej
Wymaz spod napletka

X

Badanie mikrobiologiczne materiałów z układu moczowo-płciowego w
kierunku Neisseria gonorrhoeae (GC)

1

Wymaz (wydzielina) z szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GC)

54,50 zł

1 - 3 dni

2

Wymaz (wydzielina)z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GC)

54,50 zł

1 - 3 dni

Wymaz (materiał)z worka spojówkowego
Zeskrobiny z rogówki

40,00 zł
40,00 zł

1 - 3 dni
1 - 3 dni

Materiał z przedniej komory oka

40,00 zł

1 - 3 dni

XI
1
2
3
XII
1
XIII
1
2
3
XIV
1
2
3
4
5
6
7
XV
1

Etap II
I
1
2
II
1
2
3
4
5
III
1
2
3
4
5

Badanie mikrobiologiczne materiałów z oka

Badanie mikrobiologiczne materiałów z przewodu pokarmowego
Wymaz z odbytu (kał) w kierunku nośicielstwa Klebsiella pneumonie
produkującej karbapenemazy
Badanie mikrobiologiczne materiałów klinicznych w kierunku
beztlenowców
Wymaz rany (ropa) w kierunku beztlenowców

63,50 zł

1 - 5 dni

Inny materiał w kierunku beztlenowców tak jak wymaz z rany
Posiew kontrolny - tlenowy

63,50 zł
63,50 zł

1 - 5 dni
1 - 5 dni

34,00 zł
136,50 zł

1 - 5 dni
1 - 5 dni

28,00 zł

Badanie mikrobiologiczne materiałów ze środowiska szpitalnego
Wymaz czystościowy
Komora laminarna
Płyn dializacyjny

41,00 zł

1- 5 dni

Woda z uzdatniacza 20 HP
Test biologiczny typu Sporal
Woda - monitoring

41,00 zł
17,50 zł
41,00 zł

1 - 3 dni
7 dni
1 - 5 dni

Czystość powierzchni metodą odciskową

25,00 zł

3 dni

25,00 zł

3 dni

Kontrola jałowości - inne materiały
Płyny infuzyjne

Identyfikacje
Preparaty
Identyfikacja mikroskopowa - preparat barwiony metodą Grama
Identyfikacja mikroskopowa - preparat barwiony błękitem metylenowym
Proste testy biochemiczne
Test katalazowy
Test oksydazowy
Test PYR
Test filamentacji
Test probówkowy wytwarzania koagulazy.
Testy krążkowe

7,00 zł
7,00 zł
3,50 zł
7,50 zł
11,00 zł
6,50 zł
18,00 zł

Test Goulda
Test z krążkiem z Op do identyfikacji S. pneumoniae
Test z krążkiem EF do różnicowania E. faecalis i E. faecium
Test z krążkiem N do identyfikacji Staph. saprophiticus
Test z krążkiem F do różnicowania Micrococcus sp./ Staphylococcus sp.

7,50 zł
8,50 zł
8,50 zł
8,50 zł
8,50 zł

6

Test z krążkiem BC do różnicowania Moraxella catarrhalis i Neisseria spp.

8,50 zł

7

Test z krążkem BVX do wykrywania i izolacji Haemophilus sp.

8

Test z krążkami BV i BX do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus

IV
1
2
3
4
V
1
2
3

Testy lateksowe
Identyfikacja lateksowa Streptococcus pneumoniae
Identyfikacja lateksowa gronkowców
Identyfikacja lateksowa paciorkowców beta-hemolizujących
Identyfikacja lateksowa patogenów w płynie mózgowo-rdzeniowym
Identyfikacje biochemiczne - złożone
Identyfikacja biochemiczna paciorkowców - karta VITEK 2 GP
Identyfikacja biochemiczna gronkowców - karta VITEK 2 GP
Identyfikacja biochemiczna : Neisseria – Haemophilus, karta VITEK 2 N-H
Identyfikacja biochemiczna bakterii z rodzaju Corynebacterium oraz bakterii
beztlenowych - karta VITEK 2 ANC

4

1 - 3 dni

8,50 zł
16,00 zł

15,00 zł
8,50 zł
22,50 zł
43,00 zł
52,00 zł
52,00 zł
42,50 zł
64,00 zł

5

Identyfikacja biochemiczna grzybów drożdżopodobnych - karta VITEK 2 YST

52,50 zł

6

Identyfikacja biochemiczna pałeczek Gram(-) z rodziny Enterobacteriaceae oraz
pałeczek Gram(-) niefermentujących - karta VITEK 2 GN

52,00 zł

7

Identyfikacja biochemiczna pałeczek Gram(-) z rodziny Enterobacteriaceae –
ENTEROTEST

17,00 zł

9

Identyfikacja biochemiczna grzybów drożdżopodobnych - karta VITEK 2 YST

52,50 zł

VI

Inne

1

Przesiew izolacyjny

6,00 zł

2

Identyfikacja i odczyt wizualny

5,50 zł

Etap III Określenie lekowrażliwości wyhodowanych drobnoustrojów.
1

Określenie mechanizmów oporności szczepów rodzaju Staphylococcus spp

12,00 zł

2
3

Określenie lekowrażliwości szczepów z rodzaju Staphylococcus spp
Określenie lekowrażliwości szczepów z rodzaju Enterococcus spp.

30,50 zł
30,50 zł

4

Określenie mechanizmów oporności szczepów rodzaju Streptococcus spp.

12,00 zł

5

Określenie lekowrażliwości szczepów Streptococcus pneumonae.
Określenie lekowrażliwości szczepów Streptococcus spp. beta-hemolizyjących
grup: A,B, C i G
Określenie lekowrażliwości szczepów Streptococcus spp. Grupa viridans

30,50 zł

Określenie lekowrażliwości szczepów Haemphilus influenzae.
Określenie lekowrażliwości szczepów Moraxella catarrhalis
Określenie lekowrażliwości szczepów z Entrerobacteriaceae

30,50 zł
30,50 zł
30,50 zł

Oznaczanie wytwarzania ESBL/AmpC testem tzw. dwóch krążków u Klebsiella
spp. i Eschericha coli oraz innych gatunków z rodziny Entrerobacteriaceae

12,00 zł

12
13
14
15
16
17

Określenie lekowrażliwości szczepów Pseudomonas spp.
Określenie lekowrażliwości szczepów Acinetobacter spp.

30,50 zł
30,50 zł

Określenie lekowrażliwości szczepów Bulhorderia cepacia
Określenie lekowrażliwości szczepów Stenotrophomonas maltophilia
Określenie lekowrażliwości szczepów Corynebacterium spp.

30,50 zł
30,50 zł
30,50 zł

Określenie lekowrażliwości - test cefinazowy

12,00 zł

18

Określenie wartości MIC metodą E - testu

59,50 zł

19

Określenie wartości MIC metodą MICE

59,50 zł

20

Wykrywanie mechanizmu MBL

12,00 zł

21

Wykrywanie mechanizmu KPC

12,00 zł

22

Oznaczenie lekowrażliwości w systemie VITEK 2 compact

36,00 zł

B

Pracownia Mikologii

6
7
8
9
10
11

Etap I
1
2
3
4
Etap II
1
2
3
C

Badania mikologiczne w kierunku grzybów
Opiłki paznokci - preparat bezpośredni i posiew
Włosy - preparat bezpośredni i posiew
Łuski skórne - preparat bezpośredni i posiew
Kał (badanie mikroskopem świetlnym w kierunku grzybów drożdżopodobnych)+
posiew

30,50 zł
30,50 zł

41,50 zł
41,50 zł

1 - 42 dni
1 - 42 dni

41,50 zł

1 - 42 dni

23,50 zł

1 - 3 dni

Identyfikacje
Preparat mikroskopowy w 10% KOH
Preparat mikroskopowy w soli fizjologicznej

7,00 zł
7,00 zł

Identyfikacja i odczyt wizualny

5,50 zł

Pracownia Parazytologii

Etap I Badanie parazytologiczne kału w kierunku jaj i cyst pasożytów
1
2
3
Etap II
I
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kał – badanie w kierunku pasożytów jelitowych przy użyciu zestawu (Mini
Parasept SF)
Wymaz z odbytu w kierunku owsików
Test immunochromatograficzny w kierunku Giardia lamblia
Identyfikacje
Preparaty
Preparat mikroskopowy w soli fizjologicznej
Preparat mikroskopowy podbarwiany płynem Lugola
Identyfikacja i odczyt wizualny
Badania ambulatoryjne - cena uśredniona obejmująca wszystkie etapy
badania
Wymaz z rany drenu,ropnia, owrzodzenia
Wymaz ze zmian skórnych
Wymaz z gardła, nosa, ucha
Wymaz z nosa w kierunku gronkowca złocistego metycylinoopornego (MRSA) z
jednego otworu
Wymaz z worka spojówkowego
Wymaz z pochwy - posiew + określenie czystości bakteriologicznej
Określenie czystości bakteriologicznej pochwy
Wymaz z przedsionka pochwy, pochwy, okolicy odbytu w kierunku paciorkowca
beta-hemolizujacego gr, B (Streptococcus agalactiae)
Wymaz z kanału szyjki macicy
Posiew nasienia

26,50 zł

1 dzień

21,00 zł
27,50 zł

1 dzień
1 dzień

7,00 zł
7,00 zł
5,50 zł

43,00 zł
43,00 zł
43,00 zł

1 - 3 dni
1 - 3 dni
1 - 3 dni

22,00 zł

1 - 3 dni

22,00 zł
43,00 zł
20,00 zł

1 - 3 dni
1 - 3 dni
1 - 3 dni

29,00 zł

1 - 3 dni

43,00 zł
37,00 zł

1 - 3 dni
1 - 3 dni

11
12
13
14
15
16
17
18

Wymaz z cewki moczowej

43,00 zł

Posiew moczu
Opiłki paznokci, włosy, łuski skórne w kierunku grzybów
( preparat i posiew)
Kał w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Kał w kierunku Lamblia (Giardia) intestinalis - wykrywanie antygenów (test
immunochromatograficzny)
Wymaz z odbytu (preparat bezpośredni w kierunku jaj owsika)
Kał – badanie w kierunku pasożytów jelitowych przy użyciu zestawu (Mini
Parasept SF)
Posiew sporalu (biologiczna kontrola sterylizacji)

34,50 zł

1 - 3 dni

25,00 zł

1 - 42 dni

23,50 zł

1 - 3 dni

27,50 zł

1 dzień

23,50 zł

1 dzień

23,50 zł

1 dzień

26,50 zł

7dni

Sporządził:

Zatwierdził:

1 - 3 dni

Załącznik nr 8

Cennik za pobyt pacjentów na oddziale, których stan
zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń
zdrowotnych obowiązujący w 2016 r.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Oddziały Szpitalne

Oddział Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii
Oddział Chorób Wewnętrznych II
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego
Oddział Neurologiczny
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Nefrologiczny
Oddział Rehabilitacyjny
Oddział Urologiczny
Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Oddział Kardiologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Neurochirurgiczny
Oddział Otolaryngologiczny
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
Pododdział Udarowy
Oddział Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Psychiatryczny
Oddział Ginekologiczny
Oddział Położniczy
Pododdział Patologii Ciąży
Pododdział Anestezjologii z Salą Intensywnego Nadzoru
Pododdział Patologii i Intens. Terapii Noworodków
Oddział Chorób Dziecięcych
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Gastroenterologii Dziecięcej

Cena brutto
osobodnia *

180,00 zł
185,00 zł
305,00 zł
350,00 zł
295,00 zł
1 880,00 zł
735,00 zł
145,00 zł
290,00 zł
610,00 zł
445,00 zł
855,00 zł
510,00 zł
290,00 zł
480,00 zł
335,00 zł
200,00 zł
310,00 zł
565,00 zł
175,00 zł
525,00 zł
385,00 zł
115,00 zł
1 880,00 zł
430,00 zł
465,00 zł
525,00 zł
460,00 zł

* cena zawiera 8% podatek VAT (PKWiU 55.90)
Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik nr 8

Cennik badań wykonywanych
w Pracowni Endoskopowej
obowiązujący w 2016 r.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj badania

Gastroskopia
Kolonoskopia
Sigmoidoskopia
Rozszerzenie badań podstawowych *
test HP
badanie histopatologiczne
polipectomia
bimer
opaskowanie
klipsowanie
ostrzykiwanie
ECPW bez założenia protezy
ECPW z założeniem protezy

Cena
zewnętrzna

186,00 zł
303,00 zł
272,00 zł
7,50 zł
30,00 zł
553,00 zł
553,00 zł
612,00 zł
55,50 zł
40,00 zł

* pozycje sumuje się z badaniem podstawowym 1-3
Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik nr 8

Cennik badań wykonywanych
w Zakładzie Patomorfologii
obowiązujący w 2016 roku

Lp.

1.
2.
3.
4.

Nazwa badania

Badanie jednostkowe histopatologiczne
Badanie śródoperacyjne
Cytologiczne badanie biopsyjne (niezależnie od ilości
wykonywanych preparatów cytologicznych)
Sekcja zwłok

Cena
zewnętrzna

30,00 zł
90,00 zł
30,00 zł
461,00 zł*

* cena netto + odpowiednia stawka VAT
Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik nr 8

Cennik porad i badań udzielanych
w 2016 r.

Lp.

Usługa

Cena
zewnętrzna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porada lekarska /bez diagnostyki/
Porada neurochirurgiczna /bez diagnostyki/
EEG
Badanie echokardiograficzne z Dopplerem czarno-białym
Badanie echokardiograficzne z Dopplerem kolorowym
Badanie EKG metodą Holtera
Badanie Holter ciśnieniowy
Test wysiłkowy na bieżni ruchomej

9.

Elektrokardiogram wykonany na aparacie Hellige (EKG) z opisem

24,50 zł

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Elektrokardiogram wykonany na aparacie Hellige (EKG) bez opisu
Echo serca
ECHO serca obciążeniowe
Badanie audiometryczne tonalne bez opisu
Badanie audiometryczne tonalne z opisem
Badanie tympanometryczne bez opisu
Badanie tympanometryczne z opisem
Badania błędnika - próba kaloryczna bez opisu
Badania błędnika - próba kaloryczna z opisem
Wystawienie zaświadczenia o rodzaju uszkodzeń ciała z
kwalifikacją stopnia tych uszkodzeń w rozumieniu przepisów
kodeksu karnego *
Alkohol etylowy dla KMP w Kaliszu *

18,00 zł
97,00 zł
232,00 zł
19,00 zł
23,50 zł
20,00 zł
25,00 zł
37,50 zł
58,50 zł

19.
20.

* Cena zawiera podatek VAT 23%
Sporządził:

60,00 zł
133,00 zł
62,00 zł
87,50 zł
87,50 zł
87,50 zł
87,50 zł
92,50 zł

55,50 zł
25,00 zł

Załącznik nr 8

Cennik usług wykonywanych w Centralnej
Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kaliszu obowiązujący w
2016 r.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Usługa

Rękaw 50 mm
Rękaw 75 mm
Rękaw 100 mm
Rękaw 120 mm
Rękaw 150 mm
Rękaw 200 mm
Rękaw 250 mm
Rękaw 300 mm
Rękaw TYVEK - 7,5 cm
Rękaw TYVEK - 10 cm
Rękaw TYVEK - 15 cm
Rękaw TYVEK - 20 cm
Rękaw TYVEK - 25 cm
Rękaw TYVEK - 35 cm
Torba foliowo-papierowa 320 x 500
Torba foliowo-papierowa 420 x 500
Pakiet 250 mmm
Papier krepowany 75 x 75
Papier krepowany 100 x 100
Papier krepowany 120 x 120
Papier krepowany 130 x 150
Kontener średni
Kontener duży

Sporządził:

Cena
zewnętrzna

2,00 zł
2,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
4,50 zł
5,50 zł
6,50 zł
17,00 zł
18,00 zł
21,00 zł
24,00 zł
29,00 zł
48,50 zł
5,50 zł
6,50 zł
7,20 zł
7,50 zł
8,00 zł
10,50 zł
16,00 zł
29,00 zł
36,50 zł

Zatwierdził:

Załącznik nr 8

Cennik usług urologicznych
wykonywanych w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Kaliszu obowiązujący w
2016 r.

Lp.

1.
2.

Usługa

Cystoskopia
Cystoskopia w znieczuleniu anestezjologicznym

Cena zewnętrzna

150,00 zł
370,00 zł

Załącznik nr 9
do Regulaminu Organizacyjnego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu
z dnia 11.05.2015r.

KARTA PRAW PACJENTA
I

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej
wiedzy medycznej.
2. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na
zagrożenie zdrowia lub życia oraz w przypadku porodu.
3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach zgodnych z obowiązującymi
wymaganiami fachowymi i sanitarnymi. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby
wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.
4. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich
świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych,
procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
5. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
a) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
b) pielęgniarka/położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki/położnej.

II

PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI
1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, wynikach przeprowadzonych
badań, rozpoznaniu (diagnozie) i rokowaniu na przyszłość.
2. Pacjent ma prawo do dokładnego wyjaśnienia proponowanego sposobu diagnozowania i
leczenia, łącznie z określeniem stopnia ryzyka z tym związanego.
3. Pacjent ma prawo do wyczerpujących informacji o przewidywanych następstwach dla jego
zdrowia i życia, w przypadku podjęcia albo niepodjęcia określonych czynności
medycznych.
4. Pacjent ma prawo do informacji o skuteczności i przydatności leczenia lub ich braku.
5. Pacjent ma prawo do informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
6. Po uzyskaniu powyższych informacji pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie
w tym zakresie.
7. Pacjent niepełnoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo
do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu.
8. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie
informacji innym upoważnionym osobom.
9. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji o której mowa w pkt. 1.

III
PRAWO PACJENTA DO TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM
ZWIĄZANYCH
1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w
tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w
związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
2. W celu realizacji prawa pacjenta do zachowania tajemnicy przez osoby wykonujące zawód
medyczny, osoby te są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z
pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta również po śmierci pacjenta..
3. Przepisu o zachowaniu w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny nie stosuje
się, w przypadku gdy:
a) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,

b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub
innych osób,
c) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
d) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny,
uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

IV
PRAWO PACJENTA DO WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, albo odmowy
takiej zgody.
2. Zgoda musi być świadoma i poprzedzona przekazaniem pacjentowi wyczerpujących
informacji.
3. Pacjent może zawsze odmówić danego swiadczenia lub zażądać zaprzestania jego
udzielania.
4. Pacjent wyraża odrębne zgody na pobyt w szpitalu, zabieg operacyjny, metody leczenia i
diagnozy stwarzające podwyższone ryzyko oraz na wszystkie inne badania i świadczenia
medyczne.
5. Zgoda może być wyrażona ustnie, pisemnie albo poprzez takie zachowanie pacjenta, które
nie budzi watpliwości co do podjetej decyzji.
6. W przypadku zabiegu operacyjnego lub zastosowania leczenia albo metod diagnozowania
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta – pacjent wyraża zawsze pisemną zgodę.
7. Zgodę wyraża:
a) pacjent pełnoletni
b) pacjent, który ukończył 16 lat, ale konieczne jest również uzyskanie zgody opiekuna
c) opiekun pacjenta, który nie ukończył 16 lat (pacjenta należy jednak poinformować w
potrzebnym zakresie i wysłuchać jego zdania)
8. Za pacjenta, który nie może samodzielnie wyrazic zgody, decyzje podejmuje sąd
opiekuńczy.
9. Lekarz może podjąć niezbedne czynności bez zgody sądu opiekuńczego, ale tylko w
sytuacji, gdy są one natychmiast potrzebne dla ratowania życia i zdrowia pacjenta.

V

PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia
oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2. W celu realizacji prawa do dostępu do dokumentacji medycznej Szpital jest obowiązany
prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w
przepisach prawa oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
3. Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi
ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
4. Po śmierci pacjenta, prawo udostępnienia dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona
przez pacjenta za życia.
5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu w siedzibie Szpitala,
b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
c) poprzez wydanie orginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej
dokumentacji.
6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub
kopii Szpital pobiera opłatę.

VI
PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI
PACJENTA
1. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane
postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta.
2. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego mogą być obecne tylko te osoby, które są
niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia.

3. Fakt bycia osobą wykonująca zawód medyczny, nie upoważnia do obecności w trakcie
udzielania świadczenia lub wchodzenia do pomieszczenia, w którym jest udzielane
świadczenie.
4. Uczestnictwo innych osób wymaga zgody pacjenta i lekarza, pielęgniarki (lub innej osoby
udzielającej świadczenia medycznego). Jeżeli pacjentem jest dziecko, wymagana jest zgoda
jego rodzica.
5. Studenci mogą być obecni przy udzieladniu świadczenia medycznego. Natomiast na
dokonanie przez studenta czynności medycznej względem pacjenta, wymagana jest zawsze
zgoda pacjenta.
6. Pacjent ma prawo oczekiwać, aby świadczenie zdrowotne było wykonywane w osobnym
pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, w którym są ograniczone możliwośći oglądania
lub podsłuchiwania pacjenta z zewnątrz.
7. Pacjent unieruchomiony w łóżku lub obłożnie chory, przebywający w wieloosobowej sali,
ma prawo oczekiwać, żeby badania lub zabiegi zostały przeprowadzone z poszanowaniem
intymności i godności, np. przy wykorzystaniu odpowiednich parawanów lub innych osłon.
8. Pacjentowi w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego może towarzyszyć wskazana
przez niego bliska osoba. Osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego nie może sprzeciwiać
sie jej obecności.
9. Okolicznościami uzasadniającymi odmowe pacjentowi prawa do obecności osób bliskich
może być istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub
względy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta.
10. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta.

VII PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO
I RODZINNEGO
1. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi
osobami.
2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w pkt. 1.
3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę
pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.,
w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
4. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w pkt. 1 i 3, jeżeli realizacja tych
praw skutkuje kosztami poniesionymi przez Szpital.
5. Wysokość opłaty rekompensującej koszty realizacji praw, o których mowa w ppkt. 1 i 3
ustala Dyrektor Szpitala uwzględniając rzeczywiste koszty ich realizacji według
określonego cennika.
6. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób bliskich lub innych
wskazanych przez pacjenta.
7. W razie skorzystania z tej możliwości personel medyczny nie jest zwolniony z obowiązku
nadzoru i troski o prawidłową opiekę nad pacjentem.
8. Korzystanie z praw pacjenta do kontaktu osobistego, telefonicznego lub
korespondencyjnego oraz do dodatkowej opieki może być ograniczone w przypadku
wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne
pacjentów lub ograniczone ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala.

VIII

PRAWO PACJENTA DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ

1. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, szpital jest obowiązany
umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
3. Szpital ponosi koszty realizacji praw pacjenta do opieki duszpasterskiej.

IX

PRAWO DO UMIERANIA W SPOKOJU I GODNOŚCI
1. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do prawdy o kończącym sie życiu.
2. Umierający pacjent ma prawo do profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, wsparcia
psychologicznego, opieki duszpasterskiej oraz dodatkowej opieki osób bliskich.
4. Pacjent ten ma także prawo do podtrzymywania kontaktu z osobami z zewnątrz do chwili
swojej śmierci.

5. Pacjent ma prawo do poszanowania jakości kończącego się życia i umierania bez zbędnego
bólu i innych cierpień.

X
PRAWO PACJENTA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY
WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE
1. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
2. Koszty realizacji tego prawa ponosi Szpital.
3. Pacjent ma prawo do zabezpieczenia w depozycie rzeczy uznanych za jego własność
zarówno przy przyjęciu do Szpitala oraz w trakcie pobytu na oddziale (np. przed zabiegiem
lub porodem).

XI
PRAWO PACJENTA DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC
OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo
orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki
pacjenta wynikające z przepisów prawa.
2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za
pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo
orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają
prawa lub obowiązki, o których mowa w pkt. 1. W przypadku braku uzasadnienia, w tym
wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, sprzeciw jest zwracany
osobie, która go wniosła.

XII

PRAWO PACJENTA DO SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

1. Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności jakość usług medycznych,
zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez personel Szpitala.
2. Skargi lub wnioski przyjmowane są w sekretariacie Dyrektora Szpitala.
3. Jeżeli przedmiotem skargi jest jakość usług medycznych, skarga może być również złożona
u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.
4. Skarga pacjenta złożona w formie pisemnej zawiera co najmniej:
1) imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
2) datę zdarzenia,
3) nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
4) uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.
5. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej –
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi.
6. Każdy, kto poweźmie wiadomość, co najmniej uprawdopodabniającą narudzenie praw
pacjenta może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego.
7. Każdy ma prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta o wydanie decyzji w
sprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów.
8. Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, pacjent lub jego
przedstawiciel ustawowy moze zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej, bądź do
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Karta Praw Pacjenta dostępna jest w: SOR, oddziałach szpitalnych oraz innych komórkach
organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
2. W przypadku pacjenta nie mogącego się poruszać Kartę Praw Pacjenta udostępnia się w
sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.
3. Podstawą prawną niniejszego aktu jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012r. poz. 159, poz. 742, z 2013r. poz. 1245, z 2014
poz. 1822).

Załącznik nr 10
do Regulaminu Organizacyjnego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu
z dnia 11 maja .2015r.

INFORMATOR SZPITALNY
DLA PACJENTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH
Informator szpitalny dla pacjentów i odwiedzających zawiera podstawowy zakres uprawnień
i obowiązków podczas przebywania na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.
L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. Informator ma także ułatwić Państwu
korzystanie z usług naszego Szpitala oraz odpowie na najczęściej zadawane pytania i pomoże
odnaleźć się w nowym otoczeniu podczas pobytu.

Przyjęcie na oddział
Podczas przyjęcia do Szpitala niezbędne będą: skierowanie do oddziału wystawione
przez lekarza kierującego (pacjenci w sytuacjach nagłych oraz kobiety do porodu
przyjmowani są bez skierowania) i dowód osobisty oraz dokumentacje medyczną
z poprzednich pobytów w oddziale lub w innym szpitalu, tj. karty informacyjne,
wyniki badań diagnostycznych.
Pacjenci przyjmowani na oddział powinni zabrać ze sobą: przybory toaletowe (mydło,
szampon, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, przybory do golenia, ręczniki), zapas
bielizny osobistej, piżamę, szlafrok oraz czyste obuwie zmienne.
Depozyt
W trakcie pobytu w oddziale własność pacjentów może zostać zabezpieczona przy
przyjęciu. Właściwe zabezpieczenie dotyczy przechowania odzieży oraz przyjęcia do
depozytu rzeczy wartościowych i leków własnych pacjenta. Przyjmowanie na przechowanie
lub do depozytu jest możliwe na SOR-ze lub w Punkcie Przyjęć SOR-u oraz na oddziale po
przyjęciu, także przed zabiegiem lub porodem. Szczegółowych informacji o zasadach
zabezpieczenia własności pacjentów udziela personel pielęgniarski.
Pobyt na oddziale
W oddziale należy przestrzegać ustalonego „harmonogramu dnia w oddziale”,
w szczególności przebywać w sali chorych w czasie wizyt lekarskich (obchodu),
zaplanowanych zabiegów i godzin posiłków. Spożywanie posiłków odbywa się w salach
chorych. Pacjentom, którzy nie mogą jeść samodzielnie pomagają pielęgniarki. Pomoc
w karmieniu mogą także świadczyć bliscy chorego. Pacjenci na oddziałach otrzymują posiłki
w następujących godzinach: śniadanie 8:00-8:30, obiad 12:00-13:00, kolacja 17:00-18:00.
Pacjent powinien stosować się do indywidualnych zaleceń personelu medycznego
w zakresie leczenia, diagnostyki i pielęgnacji, w tym do zasad higieny i zaleconej mu diety.
Szpital chce prowadzić przyjazną politykę w zakresie udziału bliskich pacjenta
w procesie jego opieki, jednak za wiedzą i zgodą personelu medycznego. Włączanie bliskich
w opiekę nad pacjentem ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa chorego, ułatwić adaptacje
w środowisku szpitalnym oraz pozwolić na lepsze zaspokojenie potrzeb pacjenta w nowych
warunkach. Informacji w tym zakresie udziela personel pielęgniarski.
Pacjent po zakończeniu hospitalizacji powinien otrzymać kartę informacyjną oraz,
w zależności od potrzeb, recepty, zwolnienie lekarskie, skierowanie do lekarza specjalisty.
Udzielanie informacji o pacjencie
Uprawniony personel medyczny udziela informacji o pacjencie tylko osobie bliskiej,
upoważnionej przez pacjenta w formie pisemnego oświadczenia w indywidualnej
dokumentacji medycznej.

Informacji telefonicznych w tym zakresie z zasady nie udziela się. Możliwe jest to
tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy udzielający informacji lekarz nie ma wątpliwości, że
rozmawia z osobą upoważnioną. W innych przypadkach informacji można udzielić w
obecności pacjenta za jego zgodą. Informacji nie można udzielać w obecności innych
nieuprawnionych osób. Pacjent na każdym etapie leczenia może wyrazić zgodę lub jej
odmówić. Natomiast w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, lekarz ma
obowiązek powiadomić rodzinę lub osobę wskazaną przez pacjenta.
Odwiedziny
Szpital prowadzi przyjazną politykę odwiedzin. Zaleca się, aby odwiedzać pacjentów
w godz. od 12:00 do 18:00, a w innych godzinach po uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową
lub dyżurną. Osoby niepełnoletnie, do lat 7, mogą odwiedzać pacjentów tylko
w towarzystwie osoby dorosłej, która odpowiada za jego zachowanie i bezpieczeństwo.
Odwiedziny nie mogą zakłócać procesu leczenia w Szpitalu. W przypadku istnienia
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na
bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, wizyty osób odwiedzających mogą być czasowo
ograniczone, np. w stosunku do odwiedzających z objawami infekcyjnymi. W uzasadnionych
przypadkach personel medyczny może ograniczyć liczbę osób odwiedzających uwzględniając
prawo do zachowania prywatności pacjentów, przebywających w salach kilkuosobowych.
Odwiedziny mogą być przerwane ze względu na wykonywanie czynności medycznych.
W oddziałach dziecięcych istnieje możliwość całodobowego przebywania opiekuna
z dzieckiem, może on też skorzystać z płatnych miejsc noclegowych.
Szatnie
Przy wejściu głównym do Szpitala na poziomie II kondygnacji znajduje się szatnia.
Prosimy, aby wszyscy odwiedzający pacjentów naszego Szpitala pozostawiali wierzchnie
okrycia przed wejściem na oddziały. Prosimy także, aby pacjenci korzystający z usług
zakładów diagnostycznych czy poradni specjalistycznych korzystali z szatni. Szatnia jest
nieodpłatna.
Kontakt telefoniczny i korespondencyjny
Na terenie Szpitala można posługiwać się prywatnymi telefonami komórkowymi.
Wyjątek stanowią pomieszczenia pracowni diagnostycznych oraz sale chorych na oddziale,
w których pacjenci podłączeni są np. do urządzeń monitorujących czynności życiowe, albo
wykorzystywane są elektroniczne pompy infuzyjne. W tych miejscach istnieje
niebezpieczeństwo spowodowania zakłóceń pracy tych urządzeń i należy zastosować się do
uwag personelu.
W wyznaczonych miejscach Szpitala znajdują się automaty telefoniczne z własnym
numerem, z których pacjenci i odwiedzający mogą korzystać również w zakresie połączeń na
koszt odbiorcy. Na oddziałach dziecięcych pacjenci mogą dzwonić z automatów
telefonicznych do swoich opiekunów bez opłat. Natomiast w przypadku pacjentów mających
trudność w poruszaniu się, mogą oni korzystać z telefonów wewnętrznych oddziałów według
uzgodnień z personelem dyżurek pielęgniarskich.

Opieka duszpasterska
Szpital zapewnia opiekę duszpasterską przy łóżku chorego oraz możliwość
korzystania z kaplicy szpitalnej (wyznania rzymsko-katolickiego), która zlokalizowana jest na
kondygnacji segmentu 3B. Opiekę duszpasterską dla pacjentów wyznania rzymskokatolickiego sprawuje ks. kapelan Adam Przybyś, pełniąc posługę duszpasterską jest dostępny
na każde wezwanie, całodobowo pod nr tel. 692-916-037 (tel. do kaplicy 62-765-13-24).
Harmonogram mszy świętych i nabożeństw znajduje się na tablicy informacyjnej kaplicy lub
oddziału.

Na życzenie pacjenta lub jego bliskich personel oddziału skontaktuje się telefonicznie
z duchownym wskazanego wyznania. Informacje te znajdują się na tablicach ogłoszeń
w oddziałach lub można uzyskać w dyżurkach pielęgniarek.
Dokumentacja medyczna
Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego opiekunowi
prawnemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta do wglądu lub poprzez sporządzenie
jego wyciągów, odpisów lub kopii. Dokumentacja medyczna może być udostępniana
w oddziale lub w Sekcji Dokumentacji Chorych na kondygnacji segmentu 3B.
Po śmierci pacjenta, prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba
upoważniona przez pacjenta za życia według pisemnego oświadczenia pacjenta.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii
Szpital pobiera opłatę.
Kioski, restauracja, sklepy
Pacjenci i odwiedzający mogą korzystać na terenie Szpitala z kiosku spożywczego,
wielobranżowego, kiosku z prasą oraz z restauracji, które usytuowane są na kondygnacji
segmentu 3B i otwarte od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 17:00, a w sob. i niedz. w godz. od
10:00 do 17:00.
Na kondygnacji segmentu 3D funkcjonuje sklep z artykułami medycznymi, który
zaopatruje w sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny. Sklep ten czynny jest od pon. do pt. w godz.
od 8:00 do 16:00.
W Szpitalu funkcjonuje także sklep odzieżowy na kondygnacji łącznika segmentów
2A i 2D, który jest otwarty od pon. do pt. w godz. od 9:00 do 18:00, a w sob. i niedz. w godz.
od 11:00 do 18:00.
Inne usługi
W celu umilenia czasu pobytu w Szpitalu na oddziałach udostępniona jest odpłatnie
możliwość korzystania z systemu telewizji szpitalnej. Należy jednak pamiętać, że używanie
jej nie może zakłócać komfortu innych pacjentów. W celu korzystania z wrzutowych
automatów telewizyjnych należy zaopatrzyć się w monety o różnych nominałach.
W Szpitalu funkcjonuje biblioteka i czytelnia na kondygnacji segmentu 3B, od pn. do
pt. w godz. od 10:00 do 14:00.
W zakresie usług bankowych w Szpitalu funkcjonuje agencja bankowa na kondygnacji
łącznika segmentów 2B i 2C, od pn. do pt. w godz. od 09:00 do 15:00.
Parking
W bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala znajduje się płatny parking niestrzeżony otwarty
całodobowo. Za postój pobiera się jednorazową opłatę.
Na teren Szpitala można wjechać tylko w celu przywiezienia lub odbioru pacjenta,
który nie może samodzielnie się poruszać.
Ankieta
W celu ciągłego dążenia do doskonalenia jakości naszych usług oraz podnoszenia
kwalifikacji każdy pacjent podczas pobytu w Szpitalu może być proszony o wypełnienie
anonimowej ankiety. W ten sposób zebrane opinie oraz sugestie pomogą rozwijać Szpital we
właściwym, przyjaznym dla pacjenta kierunku.
Wnioski i skargi
Pacjent ma prawo zgłoszenia wniosku, którego przedmiotem mogą być sprawy
dotyczące ulepszenia, organizacji i usprawnienia pracy Szpitala. Natomiast przedmiotem
skargi może być w szczególności: naruszenie praw w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zaniedbań lub nie należy tego wykonania zadań przez personel Szpitala.
Wnioski i skargi można złożyć w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub poprzez skrzynki

o nazwie: „ANKIETY, WNIOSKI I SKARGI”, rozmieszczone na terenie Szpitala. Jeżeli
przedmiotem skargi jest jakość usług medycznych, skarga może być również złożona
u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.
Każdy ma prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie
postępowania wyjaśniającego lub wydania decyzji w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe
prawa pacjentów.
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może także zwrócić się do Okręgowej Izby
Lekarskiej, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie naruszeń
związanych z wykonywaniem zawodu.
Informacje dodatkowe
Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu oraz
zażywania innych środków odurzających.
Personel Szpitala ma prawo nakazać opuszczenie osobom znajdującym się pod
wpływem środków odurzających, albo naruszającym w sposób rażący zasad odwiedzin.
Pacjenci w przypadku konieczności „czasowego” opuszczania oddziału zobowiązani
są do informowania o tym fakcie pielęgniarki dyżurnej.
W sprawach niewskazanych w tym Informatorze, w szczególności zagadnień
dotyczących innych miejsc i zakresów świadczenia usług przez Szpital, można uzyskać
dodatkowe wiadomości w informatorze oddziałowym lub od personelu Szpitala.
W Szpitalu przy ul. Toruńskiej w poszczególnych oddziałach funkcjonują odrębne
informatory oddziałowe.

INFORMATOR ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ
1. Kierownik oddziału, dr n. med. Zbigniew Bogusz udziela informacji o stanie zdrowia
pacjentów codziennie, w dni robocze, od godz. 13.00 do godz. 13.30
2. Wypisy dla pacjentów wydawane są w sekretariacie oddziału od poniedziałku do piątku
pomiędzy godziną 13.00 a 14.00 po wcześniejszym poinformowaniu pacjenta lub jego
rodziny o tym fakcie przeddzień lub w dniu wypisu.
3.Do godziny 14.00 zabrania się pacjentowi samowolnego opuszczania oddziału ze względu
na różnorodność wykonywania zabiegów i konsultacji.
4.Odwiedziny odbywają się codziennie, w dni robocze od godz. 14.00 do 17.00, a w niedziele
i święta od godz. 12.00 do godz. 17.00 ze względu na różnorodność wykonywania zabiegów
aseptycznych, opatrunków, zabiegów operacyjnych i badań diagnostycznych.
5.Spożywanie posiłków odbywa się na salach chorych według zaleconych przez lekarza diet.
6. Za rzeczy pozostawione przez pacjenta na oddziale po wypisie ze Szpitala lub rzeczy
zaginione personel nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Harmonogram oddziału
6.50 – 7.00
7.00 – 7.45
7.30 – 7.45
7.45 – 8.30
8.00 – 14.00

8.00 – 8.30
9.00 – 14.00
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 17.00
14.00 – 18.50

17.00 – 17.30
18.50 – 19.00
19.15 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 6.50

22.00 – 6.00

raport pielęgniarski
toaleta pacjentów, zabiegi pielęgnacyjne
raport lekarski
wizyta lekarska Z Kierownikiem Oddziału
realizacja indywidualnych zleceń lekarsko –
pielęgniarskich, obserwacja i ocena stanu
ogólnego pacjentów
śniadanie, rozdawanie posiłków i karmienie
pacjentów
usprawnianie pacjentów pod nadzorem
rehabilitanta
obiad, rozdawanie posiłków i karmienie
pacjentów
wypisy pacjentów
odwiedziny
realizacja indywidualnych zleceń lekarsko –
pielęgniarskich, obserwacja i ocena stanu
ogólnego pacjentów
kolacja, rozdawanie posiłków i karmienie
pacjentów
raport pielęgniarski
wieczorna wizyta lekarsko – pielęgniarska
toaleta wieczorne, zabiegi pielęgnacyjne
realizacja indywidualnych zleceń lekarsko –
pielęgniarskich, obserwacja i ocena stanu
ogólnego pacjentów
cisza nocna, obserwacja stanu ogólnego pacjentów

INFORMATOR ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I PRZEWODU
POKARMOWEGO

Przygotowaliśmy ten informator, licząc, że ułatwi on Państwu korzystanie z usług
Oddziału Chirurgii Ogólnej I Przewodu Pokarmowego, odpowie na najczęściej zadawane
pytania i pomoże odnaleźć się w nowym otoczeniu podczas pobytu.
W momencie przyjmowania pacjenta w oddział dokonujemy identyfikacji na
podstawie opaski z numerem księgi głównej szpitala, którą pacjent otrzymał w izbie przyjęć.
Każdy pacjent, bądź jego opiekun i jest zapoznawany z topografią oddziału, kartą praw
pacjenta(dostępna na gazetce) oraz możliwością depozytu leków i rzeczy wartościowych
małego rozmiaru w sejfie oddziałowym, dużego rozmiaru w dziale logistyki.
Rytm dnia:
- 7:45 – 8:30 – poranny obchód lekarsko- pielęgniarski,
- zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, zabiegi medyczne, badania diagnostyczne,
- 18:00- 18:30 - wieczorny obchód lekarsko – pielęgniarski.
SALE POBYTU – stanowią wyznaczone miejsce pobytu pacjenta w oddziale. Dla każdego
pacjenta przebywającego w oddziale przeznaczone jest łóżko i szafka przyłóżkowa. Prosimy
o utrzymanie czystości i porządku na salach i w szafkach. Prosimy nie suszyć bielizny i
ręczników w oknach i na kaloryferach.
W PRZYPADKU WYJŚCIA POZA OBRĘB ODDZIAŁU KONIECZNE JEST
ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU PERSONELOWI PIELĘGNIARSKIEMU.
Odwiedziny i kontakt z bliskimi: Odwiedziny odbywają się codziennie w godz.14.00-17.00.
W innym czasie odwiedziny są możliwe, ale wymagają uzgodnienia z Kierownikiem oddziału
lub w godzinach popołudniowych z lekarzem dyżurnym. Na salach ze względu na ryzyko
infekcji liczbę odwiedzających prosimy ograniczyć do minimum, a odzienie wierzchnie
pozostawić w bezpłatnej szatni szpitalnej przy głównym wejściu do szpitala. Zaleca się
ograniczenie odwiedzin małych dzieci do 8 roku życia. Prosimy również o nieprzynoszenie
kwiatów.
Kącik kuchenny – pacjenci przebywający w oddziale mają możliwość korzystania z czajnika
elektrycznego, mikrofalówki i lodówki, w której mogą przechowywać żywność. Żywność
powinna być przechowywana zgodnie z instrukcją określającą warunki higienicznego
przechowywania żywności pacjentów(instrukcja dostępna na tablicy informacyjnej oddziału).
Kącik kuchenny znajduje się na korytarzu przy dyżurce pielęgniarek.
Opieka duszpasterska - informacja na tablicy ogłoszeń
Sklepy szpitalne i kawiarnia znajdują się na III piętrze szpitala w segmencie B.
Gabinet Kierownika – znajduje się przy wejściu w oddział od strony segmentu C-B.
Dyżurka lekarska dzienna i POKÓJ SEKRETARKI MEDYCZNEJ – znajduje się poza
oddziałem na łączniku między segmentem C -B.
Udzielanie informacji:
Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Kierownik oddziału w godzinach 13 – 14 lub w
godzinach popołudniowych o nowoprzyjętych pacjentach, lekarz dyżurny bezpośrednio
pacjentowi lub osobie upoważnionej w dokumentacji medycznej.

Wypisy:
Każdy pacjent opuszczając szpital otrzymuje kartę informacyjną, którą odbiera osobiście lub
przez osobę upoważnionąw dokumentacji medycznej, w gabinecie kierownika oddziału w
godzinach 13-14.W celu wystawienia druku o niezdolności do pracy potrzebny jest nr NIP
pracodawcy, który proszę podać sekretarce medycznej w dniu wypisu.
Ankieta:
W celu ciągłego dążenia do doskonalenia naszych usług oraz podnoszenia kwalifikacji każdy
pacjent ma możliwość wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety(druki i skrzynka do
wrzucenia wypełnionych ankiet znajdują się w pobliżu kącika kuchennego). W ten sposób
zebrane opinie oraz sugestie pomogą rozwijać oddział, szpital we właściwym, przyjaznym dla
pacjenta kierunku.

INFORMATOR ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II DLA PACJENTÓW I
ODWIEDZAJĄCYCH

1. Orientacyjny harmonogram dnia w Oddziale
07:30 – 09:00 toalety poranne
08:30 – 12:00 wizyta lekarska
19:30 – 21:00 toalety wieczorne
Posiłki: - śniadanie 09:00 – 09:30
- obiad 13:00 – 13:30
- kolacja 17:30 – 18:00
Uwaga! Czas toalet i wizyty lekarskiej mogą ulec zmianie w zależności od ilości
pacjentów na Oddziale.

2. Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach 12:00 – 19:00. U jednego pacjenta
mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie.
Szatnia jest obowiązkowa!

3. Wypisy pacjentów są wydawane po godzinie 13:00.

4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów osobom upoważnionym udzielają:
- lekarz prowadzący - po godz. 12:00 (tylko w dni robocze)
- Kierownik Oddziału - w godz. 13:00 – 13:30(tylko w dni robocze)
Nie udziela się telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjenta.

5. Na terenie całego szpitala obowiązuje zakaz palenia.

6. Numery telefonów:
- Kierownik Oddziału - 627651954
- Pielęgniarka Oddziałowa - 627651952
- Dyżurka Lekarska - 627651956
- Dyżurka Pielęgniarska
• Segment A - 627651957
• Segment B - 627651967
- Sekretariat
• Segment A - 627651955
• Segment B - 627651962

INFORMATOR ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela kierownik oddziału lub lekarz dyżurny,
pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta, w wyjątkowych sytuacjach
najbliższej rodzinie.
2. Nie udziela się informacji przez telefon.
3. Odwiedziny pacjentów odbywają się każdorazowo za zgodą personelu medycznego
codziennie w godzinach 13:00 –16:00.
4. Pacjenta może odwiedzać tylko najbliższa rodzina w innych wypadkach po uzyskaniu
zgody kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego.
5. Maksymalna liczba odwiedzających jednego pacjenta nie powinna przekraczać dwóch
osób w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się większą liczbę za zgodą lekarza
dyżurnego.
6. Czas wizyty nie może przekraczać 30 minut, w przypadkach uzasadnionych personel
może prosić o skrócenie lub przerwanie wizyty.
7. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12
roku życia, jak również dzieci nie powinny przebywać na oddziale bez opieki osób
dorosłych.
8. Osoby odwiedzające chorych winny zachować spokój, ciszę być uprzejmi wobec
pacjentów, innych odwiedzających i personelu, powinny ściśle stosować się do bieżących
zaleceń personelu, w innym wypadku mogą być proszeni o opuszczenie sali chorych i
oddziału.
9. Osoby z infekcją dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie mogą
odwiedzać pacjenta.
10. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn ( np. organizacyjnych)
może być wprowadzone okresowe ograniczenie odwiedzin.
11. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
12. Zabrania się osobom odwiedzającym używania telefonów komórkowych na salach
chorych w tym również fotografowania.
13. Zabrania się dostarczania choremu alkoholu, środków odurzających, wyrobów
tytoniowych i innych używek, jak również przynoszenia jakichkolwiek zwierząt.
14. Ze względu na specyfikę oddziału pacjent może posiadać wyłącznie osobiste przybory
toaletowe, nie wskazane jest również pozostawianie maskotek, zdjęć i innych bibelotów.
15. Nie ma możliwości przechowywania produktów żywnościowych w szafkach pacjentów,
pacjent może posiadać płyny obojętne (niegazowana woda w objętości nie przekraczającej
1,5 l), natomiast produkty żywnościowe po uzgodnieniu z personelem, podawanie których
winno być w obecności personelu.
16. Nie należy przynosić pacjentom lekarstw, odżywek, kwiatów.
17. Korzystanie z telefonu komórkowego przez pacjenta powinno być ograniczone do
niezbędnego minimum.
18. Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione
przy pacjencie i nieprzekazane do depozytu.
19. Udział członka rodziny lub innej osoby wskazanej przez pacjenta lub rodzinę do opieki
nad pacjentem dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z
personelem medycznym.

INFORMATOR ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I i
GASTROENTEROLOGII
1.Harmonogram dnia w oddziale
7.15-9.00 Wykonywanie czynności pielęgnacyjno- higienicznych ( toaleta poranna)
9.00-9.30 Śniadanie.
9.00- 12.00 Wykonywanie badań diagnostycznych i konsultacji.
9.00 – 12.00 Wizyty lekarskie.
12.30-13.00 Obiad.
16.00-17.00 Pomiar temperatury, poziomu glikemii.
17.30-18.00 Kolacja.
18.30-21.00 Czynności pielęgnacyjno-higieniczne i opiekuńcze (toaleta wieczorna)
Harmonogram dnia może ulec zmianie w zależności od ilości pacjentów w oddziale.
2. Zaleca się odwiedziny pacjentów w godz.14.00-18.00. U jednego pacjenta mogą
przebywać nie więcej niż dwie osoby. Prosimy osoby odwiedzające o pozostawianie
odzieży wierzchniej w bezpłatnej szatni – drugie piętro przy głównym wejściu.
3. Do godziny 14.30 pacjenci proszeni są o nie opuszczanie oddziału.
4. Wypisy pacjentów są wydawane po godzinie 13.00.
5. Informacji o stanie zdrowia pacjentów osobom upoważnionym udzielają:
- lekarz prowadzący - w godz. 13.00 - 14.00 (tylko w dni robocze)
- Kierownik Oddziału - w godz. 13:00 - 13:30 (tylko w dni robocze)
Nie udziela się telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjenta.
6. Numery telefonów:
- Kierownik Oddziału - 62765197
- Pielęgniarka Oddziałowa – 627651985
- Dyżurka Lekarska - 627651976
- Dyżurka Pielęgniarska
• Segment D - 627651988
• Segment C - 627651977
- Sekretariat
• Segment D - 627651982
• Segment C - 627651977

INFORMATOR ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO I PODODDZIAŁU
REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ DLA PACJENTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH

1.Harmonogram dnia w oddziale
6.00-8.00
Przyjmowanie leków o godz.6.00.Pomiar temperatury i tętna. Czynności
pielęgnacyjno-higieniczne i opiekuńcze/toaleta poranna/. Przygotowanie
chorych do wizyty lekarskiej. Pomiar ciśnienia tętniczego. Pobieranie krwi do
badań laboratoryjnych.
8.00-8.30
Śniadanie. Przyjmowanie leków.
8.00-9.00
Wizyta lekarska
8.00-14.00
Indywidualne i zbiorowe zabiegi i ćwiczenia rehabilitacyjne.
11.00-19.00 Praca z terapeutą zajęciowym.
12.00-13.00 Obiad. Przyjmowanie leków.
14.00-16.00 Odpoczynek pacjentów. Czas wolny dla pacjentów.
16.00-17.00 Pomiar temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego.
17.00-17.30 Pobieranie krwi na badania laboratoryjne/poziom cukru itp./
17.00-18.00 Kolacja. Przyjmowanie leków.
18.30-21.00 Czynności pielęgnacyjno-higieniczne i opiekuńcze/toaleta wieczorna /
Przyjmowanie leków o godz. 20.00.
21.00-22.00 Wietrzenie sal. Przygotowanie do ciszy nocnej.
22.00-6.00 Cisza nocna/oddział zamknięty na klucz/.
2. Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się w oddziale na odc.-C- gabinet nr 9 i nr 16,oraz na IIej kondygnacji budynku szpitala odc. A i B w Zakładzie Leczniczego Usprawniana. Pacjenci
wymagający pomocy, na zabiegi wykonywane na II piętrze, dowożeni są przez pracownika
transportu wewnętrznego, natomiast wszystkie ćwiczenia rehabilitacyjne odbywają się w
oddziale pod opieką terapeuty na 3-ch salach ćwiczeń.
3. Odwiedziny w Oddziale odbywają się od 12.00-18.00, jednak nie później niż do
godz.19.00.
U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie.
4. Zakaz samowolnego opuszczania terenu szpitala.
5. Nie udziela się przepustek powyżej 12-godz. Przepustki udziela Kierownik Oddziału.
Każdy pacjent ma obowiązek wpisania się do książki przepustek, która znajduje się w
konsolecie pielęgniarek.
6. Pacjenci powinni zabezpieczyć się w dres, dodatkowe koszulki do ćwiczeń, obuwie na
gumowej podeszwie/adidasy, trampki/oraz dodatkowy ręcznik na zabiegi.
Kierownik Oddziału - lek. Aurelia Kompanowska
Udziela informacji wtorek i czwartek od godz.12.00-14.00
gabinet nr 11 odc. C tel.62/7651934
Dyżurka Lekarska
gabinet nr 13 odc. D tel.62/7651946
Pielęgniarka Oddziałowa gabinet nr 10 odc. C tel.62/7651935
Sekretariat
pokój nr 15 odc. D tel.62/7651943
Dyżurka Pielęgniarska Odc. C
tel.62/7651938
Odc. D
tel.62/7651948

INFORMATOR SZPITALNY ODDZIAŁU NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM
UDAROWYM
DLA PACJENTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH

Informator szpitalny dla pacjentów i odwiedzających zawiera podstawowy zakres
uprawnień i obowiązków podczas przebywania na terenie Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. Informator ma także ułatwić
Państwu korzystanie z usług naszego Szpitala, odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania
i pomoże odnaleźć się w nowym otoczeniu podczas pobytu.
Przyjęcie na oddział
Podczas przyjęcia do Szpitala niezbędne będą: skierowanie do oddziału wystawione
przez lekarza kierującego (pacjenci w sytuacjach nagłych przyjmowane są bez skierowania)
i dowód osobisty oraz dokumentacja medyczna z poprzednich pobytów w oddziale lub
w innym szpitalu, tj. karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych.
Pacjenci przyjmowani na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym powinni
zabrać ze sobą: przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów, ręcznik),
zapas bielizny osobistej, koszulę nocną lub piżamę, szlafrok oraz czyste obuwie zmienne.
Depozyt
W trakcie pobytu w oddziale własność pacjentów może zostać zabezpieczona przy
przyjęciu. Właściwe zabezpieczenie dotyczy przechowania odzieży oraz przyjęcia do
depozytu rzeczy wartościowych i leków własnych pacjentów. Przyjmowanie na przechowanie
lub do depozytu jest możliwe na oddziale po przyjęciu. Szczegółowych informacji o zasadach
zabezpieczenia własności pacjentów udziela personel pielęgniarski.
Pobyt na oddziale
W oddziale należy przestrzegać ustalonego „harmonogramu dnia w oddziale”:
przebywać w sali chorych w czasie wizyt lekarskich (obchodu), przestrzegać zaplanowanych
badań i godzin posiłków. Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentom,
którzy nie mogą jeść samodzielnie pomagają pielęgniarki. Pomoc w karmieniu mogą też
świadczyć bliscy chorego. Pacjenci na oddziale otrzymują posiłki w następujących godzinach:
śniadanie 800-830, obiad 1200-1300, kolacja 1700-1800.
Pacjenci powinny stosować się do indywidualnych zaleceń personelu medycznego
w zakresie leczenia, diagnostyki i pielęgnacji, w tym do zasad higieny i zaleconej diety.
Szpital chce prowadzić przyjazną politykę w zakresie udziału bliskich pacjentów
w procesie opieki nad nim, jednak za wiedzą i zgodą personelu medycznego. Włączanie
bliskich w opiekę nad pacjentem ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa chorego, ułatwić
adaptację w środowisku szpitalnym oraz pozwolić na lepsze zaspokojenie potrzeb pacjentów
w nowych warunkach. Informacji w tym zakresie udziela personel pielęgniarski.
Pacjent po zakończeniu hospitalizacji powinien otrzymać kartę informacyjną leczenia
szpitalnego oraz, w zależności od potrzeb, recepty, zwolnienie lekarskie, skierowanie
do lekarza specjalisty.

Udzielanie informacji o pacjencie
Uprawniony personel medyczny udziela informacji o pacjencie tylko osobie bliskiej,
upoważnionej przez pacjenta w formie pisemnego oświadczenia w indywidualnej
dokumentacji medycznej.
Informacji telefonicznych w tym zakresie z zasady nie udziela się. Możliwe jest to
tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy udzielający informacji lekarz nie ma wątpliwości, że
rozmawia z osobą upoważnioną. W innych przypadkach informacji można udzielić
w obecności pacjenta za jego zgodą. Informacji nie można udzielać w obecności innych,
nieuprawnionych osób. Pacjent na każdym etapie leczenia może wyrazić zgodę lub jej
odmówić. Natomiast w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, lekarz ma
obowiązek powiadomić rodzinę lub osobę wskazaną przez pacjenta.
Odwiedziny
Szpital prowadzi przyjazną politykę odwiedzin. Zaleca się, aby odwiedzać pacjentów
od godz. 14:00 do godz. 18:00, a w innych godzinach po uzgodnieniu z pielęgniarką
oddziałową lub dyżurną.
Odwiedziny nie mogą zakłócać procesu leczenia w Szpitalu. W przypadku istnienia
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na
bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, wizyty osób odwiedzających mogą być czasowo
ograniczone, np. w stosunku do odwiedzających z objawami infekcji. Ze względu na
specyfikę oddziału (pacjenci po ciężkich udarach lub krwotokach) odwiedziny w salach
intensywnej opieki medycznej „R” ograniczamy do 1 osoby odwiedzającej danego pacjenta.
Odwiedziny mogą być przerwane ze względu na wykonywanie czynności medycznych.
Szatnia
W szpitalu przy ul. Poznańskiej na kondygnacji 2, segment D znajduje się szatnia.
Prosimy, aby wszyscy odwiedzający pacjentów naszego Szpitala pozostawiali wierzchnie
okrycia przed wejściem na oddział. Szatnia jest nieodpłatna. Godziny otwarcia szatni od godz.
0700 do godz. 1800.
Kontakt telefoniczny i korespondencyjny
Na terenie Szpitala można posługiwać się telefonami komórkowymi. Wyjątek
stanowią sale intensywnej opieki medycznej „R” i pomieszczenia wyposażone w urządzenia
monitorujące czynności życiowe. W tych miejscach istnieje niebezpieczeństwo
spowodowania zakłóceń pracy tych urządzeń i należy zastosować się do uwag personelu.
Natomiast w przypadku pacjentów mających trudność w poruszaniu się, mogą oni korzystać
z telefonów wewnętrznych oddziałów według uzgodnień z personelem pielęgniarskim.
Opieka duszpasterska
Szpital zapewnia opiekę duszpasterską przy łóżku chorego oraz możliwość
korzystania z kaplicy szpitalnej (wyznania rzymsko-katolickiego), która zlokalizowana jest na
kondygnacji 3, sektor B. Opiekę duszpasterską dla pacjentów wyznania rzymsko-katolickiego
sprawuje ks. kapelan Adam Przybyś, pełniąc posługę duszpasterską, jest dostępny pod
numerem telefonu: 692-916-037, kaplica: 62 765-13-24. Harmonogram mszy świętych
i nabożeństw znajduje się na tablicy informacyjnej kaplicy lub oddziału. W dni powszednie
Msza święta odbywa się o godz. 1700; w niedziele i święta o godz. 0930 i 1130.

Na życzenie pacjenta lub jego bliskich personel oddziału skontaktuje się
z duchownym wskazanego wyznania.
Dokumentacja medyczna
Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego opiekunowi
prawnemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta do wglądu lub poprzez sporządzenie
jego wyciągów, odpisów lub kopii. Dokumentacja medyczna może być udostępniana
pacjentowi w oddziale lub w sekcji Dokumentacji Chorych na kondygnacji 3 segmentu B
(Szpital, ul. Poznańska 79).
Po śmierci pacjenta, prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba
upoważniona przez pacjenta za życia według pisemnego oświadczenia pacjenta.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii
Szpital pobiera opłaty.
Inne usługi
W celu umilenia czasu pobytu w Szpitalu na oddziale udostępniona jest (odpłatnie)
możliwość korzystania z systemu telewizji szpitalnej. Należy jednak pamiętać, że używanie
jej nie może zakłócać komfortu innych pacjentów. W celu korzystania w wrzutowych
automatów telewizyjnych należy zaopatrzyć się w monety o różnych nominałach.
W Szpitalu funkcjonuje biblioteka (na kondygnacji 3, segment B) czynna od
poniedziałku do piątku, w godz. od 1000 do 1400.
Parking
W bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala znajduje parking płatny.
Na teren Szpitala można wjechać tylko w celu przywiezienia lub odbioru pacjenta, który nie
może samodzielnie się poruszać.
Ankieta
W celu ciągłego dążenia do doskonalenia jakości naszych usług oraz podnoszenia
kwalifikacji, każdy pacjent podczas pobytu w Szpitalu może być poproszony o wypełnienie
anonimowej ankiety. W ten sposób zebrane opinie oraz sugestie pomogą rozwijać Szpital we
właściwym, przyjaznym dla pacjenta kierunku.
Wnioski i skargi
Pacjent ma prawo zgłoszenia wniosku, którego przedmiotem mogą być sprawy
dotyczące ulepszenia, organizacji i usprawnienia pracy Szpitala. Natomiast przedmiotem
skargi może być w szczególności: naruszenie praw w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zaniedbań lub nie należytego wykonania zadań przez personel Szpitala.
Wnioski i skargi można złożyć w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub poprzez skrzynkę
o nazwie: „ANKIETY, WNIOSKI I SKARGI”, umieszczoną na oddziale. Jeżeli przedmiotem
skargi jest jakość usług medycznych, skarga może być również złożona u Pełnomocnika
ds. Praw Pacjenta.
Każdy ma prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie
postępowania wyjaśniającego lub wydania decyzji w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe
prawa pacjentów.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może także zwrócić się do Okręgowej Izby
Lekarskiej, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie naruszeń
związanych z wykonywaniem zawodu.
Informacje dodatkowe
Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu oraz
zażywania innych środków odurzających.
Personel Szpitala ma prawo nakazać opuszczenie oddziału osobom znajdującym się
pod wpływem środków odurzających, albo naruszających w sposób rażący zasady odwiedzin.
Pacjenci w przypadku konieczności „czasowego” opuszczania oddziału zobowiązani
są do informowania o tym fakcie pielęgniarki dyżurnej.
W sprawach niewskazanych w tym informatorze można uzyskać dodatkowe
informacje od personelu Szpitala.

INFORMATOR ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGICZNEGO
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM.LUDWIKA PERZYNY W
KALISZU
DLA PACJENTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH

Kierownik Oddziału dr n med Jerzy Manasterski.
p.o.Pielęgniarki Oddziałowej lic piel Renata Kotecka.

Kontakt telefoniczny
Gabinet kierownika
Gabinet pielęgniarki oddziałowej
Dyżurka lekarzy
Dyżurka pielęgniarek
Sekretariat

62-7651854
62-7651855
62-7651859
62-7651858 lub 62-7651857
62-7651851

Godziny odwiedzin pacjentów w oddziale
Zalecany czas odwiedzin pacjentów od godziny 13 do 18.
W dniu zabiegu odwiedziny chorych po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału.

Topografia oddziału
W strukturach oddziału znajdują się :
-sale chorych od numeru 2 -9
-gabinet zabiegowy
-gabinet opatrunkowy
-gabinet endoskopowy
-dyżurka pielęgniarska i lekarska
-sekretariat
-kuchenka
-brudownik
Prosimy o:
-utrzymanie czystości i porządku na salach i w szafkach
-nie siadanie odwiedzającym na łóżkach chorych
-zgłaszanie każdorazowego wyjścia poza obręb oddziału personelowi
pielęgniarskiemu
-pozostawianie odzieży wierzchniej przez odwiedzających w szatni

Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów
Informacja o stanie zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału w godzinach
od 12 do 13 lub lekarz prowadzący.

Wypisy pacjentów z oddziału
Wypisy lub inne dokumenty związane z hospitalizacją chorego w oddziale wydawane są w
dni robocze w godz. od 13-14 /z wyjątkiem odbioru wyniku badań histopatologicznych, które
są wydawane w godz. 8-9 /
Uwaga: oddział nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez pacjentów w
salach chorych. Rzeczy wartościowe można oddać do depozytu w oddziale.

Rytm dnia
06:00-07:00 mierzenie temperatury i poranne zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze
07:10-07:30 przygotowywanie sal do obchodu/ścielenie łóżek, toalety chorych/
07:30-08:30 wizyta lekarska
08:30-09:00 śniadanie.
08:00-14:00 zabiegi operacyjne, badania diagnostyczne, zabiegi pielęgniarsko-lecznicze.
12:30-13:00 obiad.
16:00-17:00 mierzenie temperatury, ciśnienie, zabiegi pielęgniarsko- lecznicze.
17:00-17:30 kolacja.
19:15-20:00 wieczorna wizyta pielęgniarska.
20:00-22:00 toaleta wieczorna i zabiegi pielęgniarskie
22:00 -06:00 cisza nocna

INFORMATOR ODDZIAŁU UROLOGII
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. PERZYNY W KALISZU

1. Kierownik Oddziału: lek. Jarosław Turkiewicz specjalista chirurg, specjalista urolog
FEBU, Za- ca Kierownika Oddziału Lek. Bartosz Kucharczyk specjalista urolog
FEBU.
2. Pielęgniarka Oddziałowa: piel. mgr Beata Dębowska
3.
-

Numery telefonów:
Kierownik Oddziału – 62-765-18-64
Dyżurka Lekarska – 62-765-18-69
Pielęgniarka Oddziałowa – 62-765-18-65
Dyżurka Pielęgniarska – 62-765-18-67 / 62-765-18-68
Sekretariat – 62-765-18-61

Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia
1. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela: lekarz prowadzący bądź Kierownik
Oddziału osobom wyznaczonym przez pacjenta.
2. Nie udzielamy telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjentów.

Wypis pacjenta z oddziału
1. Wypisy, dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w dni robocze
po godz. 13.00
2. Dokumenty potrzebne do wypisania zwolnienia lekarskiego: dowód osobisty, NIP
płatnika zakładu.

Odwiedziny
1. Odwiedziny pacjentów w dni robocze w godzinach od 14.00 -18.00, soboty, niedziele i święta
od 12.00- 18.00.
2.
-

Osoby odwiedzające obowiązuje:
pozostawić odzież wierzchnią w szatni,
zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu,
zakaz palenia wyrobów tytoniowych,
zakaz przynoszenia i podawania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza.

Orientacyjny rozkład dnia w oddziale

GODZINY
6.00- 8.00

CZYNNOŚCI
Toalety, zabiegi pielęgnacyjne, pobieranie materiałów do badań
diagnostycznych, bieżące sprzątanie. Raport pielęgniarski

07.45- 8.00

Odprawa lekarska, poranny obchód lekarsko – pielęgniarski

7.00 16.00

Przyjęcia planowe, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,
realizacja zleceń lekarskich, wykonywanie opatrunków.

9.00-9.30

Śniadanie

7.30- 14.30

Zabiegi operacyjne, zabiegi endoskopowe, zabiegi w sali opatrunkowej

13.00-13.30

Obiad

14.00-18.00

Odwiedziny chorych

16.00-24.00

Przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych, zabiegi aseptyczne,
wykonywanie opatrunków,
Cisza nocna

22.00

INFORMATOR ODDZIAŁU URAZOWO-ORTOPEDYCZNEGO
DLA PACJENTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH
Prosimy o zapoznanie się z podanymi informacjami, które ułatwią Państwu pobyt w
szpitalu.
W Naszym Oddziale obowiązuje Regulamin Wewnętrzny zgodny z Regulaminem
Organizacyjnym WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Informator udostępniony jest do
wglądu w dyżurce pielęgniarskie, podobnie jak Karta Praw Pacjenta.
Przedstawiamy
Państwu informacje przydatne podczas pobytu w naszym oddziale. Prosimy dokładnie
zapoznać się z jego treścią i zastosować do przedstawionym propozycji. Ułatwi współpracę
między personelem oddziału a Państwem. Wierzymy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu
osiągniemy sukces terapeutyczny, a pobyt szpitalny kojarzący się z traumatycznym
zdarzeniem życiowym stanie się bardziej przyjazny.
Przyjęcie na oddział
Podczas przyjęcia do naszego oddziału niezbędne będą: skierowanie do oddziału
wystawione przez lekarza kierującego (pacjenci w sytuacjach nagłych przyjmowani są bez
skierowania) i dowód osobisty oraz dokumentację medyczną z poprzednich pobytów w
oddziale lub w innym szpitalu, tj. karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych, wyniki
konsultacji. Pacjenci przyjmowani na Oddział Urazowo-Ortopedycznego powinny zabrać ze
sobą: przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów, ręcznik), zapas
bielizny osobistej, koszulę nocną lub piżamę, szlafrok oraz czyste obuwie zmienne
obejmujące całą stopę. Przyjęcia pacjentów do zabiegów planowych odbywają się o godzinie
7.00 na czczo w wyznaczonym punkcie przyjęć przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
(kondygnacja I, odc. D).
Depozyt
W trakcie pobytu w naszym oddziale własność pacjentów może zostać zabezpieczona
przy przyjęciu. Właściwe zabezpieczenie dotyczy przechowania odzieży oraz przyjęcia do
depozytu rzeczy wartościowych i leków własnych pacjentów. Przyjmowanie na przechowanie
lub do depozytu jest możliwe na oddziale po przyjęciu. Szczegółowych informacji o zasadach
zabezpieczenia własności pacjentów udziela personel pielęgniarski. Personel nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i pieniądze nie przekazane do depozytu.
Pobyt na oddziale
W oddziale pacjenci zobowiązani są przestrzegać ustalonego „harmonogramu dnia”:
przebywać w sali chorych w czasie wizyt lekarskich (obchodu), przestrzegać zaplanowanych
badań i godzin posiłków. Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentom,
którzy nie mogą jeść samodzielnie pomagają pielęgniarki. Pomoc w karmieniu mogą też
świadczyć bliscy chorego. Pacjenci na oddziale otrzymują posiłki w następujących
godzinach: śniadanie 8:30-9:30, obiad 12:30-14:00, kolacja 17:30-18:30. Pacjenci powinny
stosować się do indywidualnych zaleceń personelu medycznego w zakresie leczenia,
diagnostyki i pielęgnacji, w tym do zasad higieny i zaleconej diety. Każdorazowo przed
zaplanowany zabiegiem operacyjnym pacjent zobowiązany jest do przygotowania się zgodnie
z zaleceniami personelu pielęgniarskiego. W trakcie pobytu w oddziale zabrania się
przyjmowanie własnych leków jak i karmienia oraz pojenia pacjentów bez uzgodnienia z
personelem pielęgniarskim, gdyż mogą być przygotowywani do badań diagnostycznych lub
zabiegu operacyjnego. Nasz oddział chce prowadzić przyjazną politykę w zakresie udziału
bliskich pacjentów w procesie opieki nad nim, jednak za wiedzą i zgodą personelu
medycznego. Włączanie bliskich w opiekę nad pacjentem ma zwiększyć poczucie

bezpieczeństwa chorego, ułatwić adaptację w środowisku szpitalnym oraz pozwolić na lepsze
zaspokojenie potrzeb pacjentów w nowych warunkach. Informacji w tym zakresie udziela
personel pielęgniarski. Prosimy o utrzymywanie czystości i porządku na salach chorych. W
przypadku wychodzenia poza obręb oddziału pacjent zobowiązany jest powiadomić i uzyskać
zgodę od personelu pielęgniarskiego. W celu umilenia pobytu w naszym oddziale
udostępniona jest odpłatnie możliwość korzystania z systemu telewizji szpitalnej. Należy
jednak pamiętać, że używanie jej nie może zakłócać odpoczynku innym pacjentów. Pacjenci
winni zaopatrzyć się w monety o odpowiednim nominale.
Na terenie szpitala funkcjonuje biblioteka - kondygnacja 3, segment B czynna w dni robocze
w godzinach 10:00-14:00.
Harmonogram dnia
06:00 - 06:50 toaleta pacjentów, zabiegi pielęgnacyjno lecznicze (mierzenie temperatury,
RR, itp.).
06:50 - 07:00 raport pielęgniarski.
07:00 - 07:30 przyjmowanie pacjentów, przygotowanie pacjentów do zabiegów
operacyjnego, przygotowanie sal.
07:30 - 07:45 odprawa lekarska.
07:45 - 08:15 wizyta lekarska z Kierownikiem Oddziału.
08:00 - 14:00 realizacja indywidualnych zleceń lekarsko - pielęgniarskich, obserwacja i
ocena stanu ogólnego
pacjentów.
08:30 - 09:30 śniadanie, rozdawanie posiłków i karmienie chorych.
08:00 - 14:00 usprawnianie pacjentów pod nadzorem mgr rehabilitacji.
12:30 - 14:00 obiad, rozdawanie posiłków i karmienie chorych.
13:00 - 14:30 wypisy pacjentów
13:00 - 18:00 odwiedziny.
14:00 - 22:00 realizacja indywidualnych zleceń lekarsko - pielęgniarskich, obserwacja i
ocena stanu ogólnego
pacjentów.
17:30 - 18:30 kolacja, rozdawanie posiłków i karmienie chorych.
19:00 - 19:00 raport pielęgniarski.
19.15 - 20:00 wieczorna wizyta lekarsko - pielęgniarska.
20:00 - 22:00 toaleta wieczorna.
22:00 - 06:00 cisza nocna, sprawdzanie gabinetów, obserwacja i ocena stanu ogólnego
pacjentów.
Konsultacje lekarskie celem kwalifikacji do planowego leczenia operacyjnego po tel.
uzgodnieniu z sekretarką medyczną odbywają się we wtorki w godz. 09:00 - 10:00 i w
czwartki w godz. 11:00 - 12:00.
Topografia oddziału
Odcinek Aseptyczny
Kierownik Oddziału pok. 17
Pielęgniarka Oddziałowa
pok. 16
Sekretariat
pok. 15
Dyżurka lekarska
łącznik C-D
Dyżurka lekarska nocna
pok. 14
Dyżurka pielęgniarska
konsola centralna
(aneks dla pacjentów z lodówką i czajnikiem)
Gabinet Zabiegowy pok. 18
Sala Opatrunkowa pok. 19
Brudownik
pok. 23

tel. 62 7651 884
tel. 62 7651 885
tel. 62 7651 875
tel. 62 7651 876
tel. 62 7651 764
tel. 62 7651 888 i 62 7651 887

Łazienka Personelu
Sala pooperacyjna
Sale chorych
Pokój konsultacyjny

pok. 24
pok. 22
pok. 3-13
łącznik B-C

Odcinek Septyczny
Łazienka Pacjentów pok. 25
Gabinet Zabiegowy pok. 26
Sale chorych
pok. 1-2

Udzielanie informacji o pacjencie
Informacji o pacjencie na temat diagnostyki, planowanych badań, wyników badań i
konsultacji oraz planu leczenia udziela Kierownik Oddziału w wyznaczonych godzinach tylko
osobie bliskiej, upoważnionej przez pacjenta w formie pisemnego oświadczenia w
indywidualnej dokumentacji medycznej. W stanach nagłych, ciężkich i zagrażających życiu
lub w przypadku pogarszania się stanu zdrowia informacje udzielane są na bieżąco,
całodobowo przez lekarza prowadzącego lub dyżurnego. Zgodnie z Regulaminem Szpitala
telefonicznie nie udzielamy informacji o pobycie i stanie zdrowia naszych pacjentów.
Informacji udzielamy w obecności pacjenta lub bez jego udziału, ale zawsze za jego zgodą.
Informacji nie można udzielać w obecności innych, nieuprawnionych osób. W zakresie
informowania upoważnionych osób pacjent na każdym etapie leczenia może wyrazić zgodę
lub jej odmówić. Natomiast w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, lekarz
ma obowiązek powiadomić rodzinę lub osobę wskazaną przez pacjenta zgodnie z wpisem w
historii choroby. Szczegółowych informacji dotyczących pielęgnacji pacjentów udziela
Pielęgniarka Oddziałowa, a w dni wolne i godz. popołudniowych starsza pielęgniarka dyżuru.

Odwiedziny
Nasz Oddział prowadzi przyjazną politykę odwiedzin. Zaleca się, aby odwiedzać
pacjentów od godz. 13:00 do godz. 18:00, a w innych godzinach po uzgodnieniu z
Kierownikiem Oddziału lub lekarzem dyżurnym. Osoby odwiedzające obowiązuje
pozostawienie okryć wierzchnich w szatni. Na teren naszego oddziału obowiązuje zakaz
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych i innych jak
również przynoszenia leków (bez zgody i wiedzy lekarza). Odwiedziny nie mogą zakłócać
procesu leczenia w oddziale. W przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia
zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta,
wizyty osób odwiedzających mogą być czasowo ograniczone, np. w stosunku do
odwiedzających z objawami infekcji. Ze względu na specyfikę oddziału odwiedziny w salach
ograniczamy do 2 osób odwiedzających danego pacjenta. Odwiedziny mogą być przerwane
ze względu na wykonywanie czynności medycznych. Zabrania się wstępu osobom
odwiedzającym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Szatnia
W szpitalu na kondygnacji 2, segment D znajduje się szatnia. Prosimy, aby wszyscy
odwiedzający pacjentów naszego oddziału pozostawiali wierzchnie okrycia przed wejściem
na oddział. Szatnia udostępniona jest nieodpłatnie. Godziny otwarcia szatni od godz. 07:00
do godz. 18:00.

Kontakt telefoniczny
Na terenie naszego oddziału można posługiwać się telefonami komórkowymi.
Wyjątek stanowią gabinety zabiegowe, sala pooperacyjna (pomieszczenia wyposażone w
urządzenia monitorujące czynności życiowe). W tych miejscach istnieje niebezpieczeństwo
spowodowania zakłóceń pracy tych urządzeń i należy zastosować się do uwag personelu.
Natomiast w przypadku pacjentów mających trudność w poruszaniu się, mogą oni korzystać
z telefonów wewnętrznych oddziału według uzgodnień z personelem pielęgniarskim.
Opieka duszpasterska
Oddział nasz zapewnia opiekę duszpasterską przy łóżku chorego oraz możliwość
korzystania z kaplicy szpitalnej (wyznania rzymsko-katolickiego), która zlokalizowana jest na
kondygnacji 3, sektor B. Opiekę duszpasterską dla pacjentów wyznania rzymsko-katolickiego
sprawuje ks. kapelan Adam Przybyś, pełniąc posługę duszpasterską, jest dostępny pod
numerem telefonu: 692-916-037, kaplica: 62 765-13-24. Harmonogram mszy świętych
i nabożeństw znajduje się na tablicy informacyjnej kaplicy lub oddziału. W dni powszednie
Msza święta odbywa się o godz. 17:00; w niedziele i święta o godz. 09:30 i 11:30.
Na życzenie pacjenta lub jego bliskich personel naszego oddziału skontaktuje się
z duchownym wskazanego wyznania.
Dokumentacja medyczna
Pacjent po zakończeniu hospitalizacji w naszym oddziale otrzymuje kartę
informacyjną leczenia szpitalnego w dwóch egz. oraz, w zależności od potrzeb, recepty na
zaordynowane leki, schematy dalszego postępowania, zwolnienie lekarskie (po zgłoszeniu
potrzeby w sekretariacie), skierowanie do lekarza specjalisty celem kontynuacji leczenia jak
również wymagane skierowania na rehabilitację.
Oddział nasz udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego opiekunowi
prawnemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta do wglądu lub poprzez sporządzenie
jego wyciągów, odpisów lub kopii. Dokumentacja medyczna może być udostępniana
pacjentowi w oddziale lub w sekcji Dokumentacji Chorych na kondygnacji 3 segmentu B
(Kalisz, ul. Poznańska 79). Po śmierci pacjenta, prawo dostępu do dokumentacji medycznej
ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia według pisemnego oświadczenia pacjenta.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii
Szpital pobiera opłaty.

Parking
W bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala znajduje płatny parking. Na teren Szpitala
można wjechać tylko w celu przywiezienia lub odbioru pacjenta, który nie może samodzielnie
się poruszać.
Ankieta
W celu ciągłego dążenia do doskonalenia jakości usług świadczonych w naszym
oddziale oraz podnoszenia kwalifikacji personelu, każdy pacjent podczas pobytu w oddziale
może być poproszony o wypełnienie anonimowej ankiety. Zebrane w ten sposób opinie oraz
sugestie pomogą nam rozwijać się we właściwym, przyjaznym dla pacjenta kierunku.

Wnioski i skargi
Pacjent ma prawo zgłoszenia wniosku, którego przedmiotem mogą być sprawy
dotyczące ulepszenia, organizacji
i usprawnienia pracy naszego oddziału. Natomiast przedmiotem skargi może być w
szczególności: naruszenie praw w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zaniedbań lub
nie należytego wykonania zadań przez personel naszego oddziału. Wnioski i skargi można
złożyć w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub poprzez skrzynkę o nazwie:
„ANKIETY, WNIOSKI I SKARGI”, umieszczoną na oddziale. Jeżeli przedmiotem skargi
jest jakość usług medycznych, skarga może być również złożona u Pełnomocnika ds. Praw
Pacjenta. Każdy ma prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie
postępowania wyjaśniającego lub wydania decyzji w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe
prawa pacjentów.
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może także zwrócić się do Okręgowej Izby
Lekarskiej, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie naruszeń
związanych z wykonywaniem zawodu.
Informacje dodatkowe
Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania napojów
alkoholu oraz zażywania innych środków odurzających. Personel Szpitala ma prawo nakazać
opuszczenie oddziału osobom znajdującym się pod wpływem środków odurzających, albo
naruszających w sposób rażący zasady odwiedzin. Zabronione jest korzystanie na salach
chorych z grzałek, czajników i innych urządzeń elektrycznych bez indywidualnej zgody
personelu pielęgniarskiego.
W sprawach nie umieszczonych w naszym informatorze można uzyskać dodatkowe
informacje od personelu naszego oddziału.

INFORMATOR ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO

1. Oddział kardiologiczny obejmuje dwa odcinki:
Odc. A
Odc. D
2. Gabinet kierownika oddziału znajduje się na odcinku A pokój nr 15. Kierownik
oddziału udziela informacji dotyczących stanu zdrowia pacjentów codziennie w dni
robocze.
3. Sekretariaty oddziału znajdują się:
Odc. A – pokój nr 13
Odc. D – pokój nr 15
4. Dyżurka lekarska mieści się na łączniku A-D
5. Na każdym odcinku znajduję się aneks kuchenny z lodówką dla pacjentów i
czajnikiem bezprzewodowym (żywność przechowywaną w lodówce należy podpisać
nazwiskiem).
6. W oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, wnoszenia oraz spożywania
alkoholu i innych środków odurzających.
7. Odwiedziny w oddziale odbywają się w godz. 13:00- 19:00. Prosimy o ograniczenie
jedno czasowych odwiedzin przez kilka osób na salach IOK po 1 osobie do jednego
pacjenta. Pozostali odwiedzający oczekują na odwiedziny na łączniku A-D.
8. W okresie jesienno – zimowym obowiązuje zostawianie wierzchniego okrycia w
bezpłatnej szatni dla odwiedzających – kondygnacja 2
9. Wypisy pacjentów oddziału odbywają się od godz. 14:00-15:00. Karty wypisowe
lekarz prowadzący przynosi pacjentowi na salę. Prosimy o zabieranie z lodówki
swoich produktów żywnościowych i innych przedmiotów (pozostawione zostaną
wyrzucone).

INFORMATOR
ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny
w Kaliszu
Informacje podstawowe
1. Zarządzanie oddziału i kierowaniem procesem diagnostyczno-leczniczym pacjentów
odpowiedzialny jest Kierownik Oddziału: lek. med. Jacek Urbaniak
2. Nadzór nad pielęgnowaniem pacjentów hospitalizowanych w oddziale sprawuje
Pielęgniarka Oddziałowa: piel. Halina Piaskowska
3. Nr telefonów:
- Kierownik Oddziału – 62 765-18-14
- Pielęgniarka Oddziałowa- 62 765-18-15
- Dyżurka Lekarska- 62 765-18-19
- Dyżurka Pielęgniarska- 62 765-18-18
- Sekretariat -62 765-18-13
Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia
1. Informacje o stanie zdrowia pacjentów osobom uprawnionym udziela:
Kierownik Oddziału codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 11:30-12:00
2. Informacji dotyczące pielęgnacji pacjentów udzielają Pielęgniarka Oddziałowa a w
godzinach popołudniowych Pielęgniarka Dyżurna
3. Nie udziela się telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjenta
Wypis pacjenta z oddziału
1. Wypisy lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w
dni robocze po godz. 12:00
2. Dokumentem niezbędnym do wypisania zwolnienia lekarskiego jest dowód osobisty,
NIP płatnika zakładu
Regulamin dla odwiedzających
1. Odwiedziny pacjentów w godzinach 13:00 – 19:00
2. Osoby odwiedzające obowiązuje:
- zakaz wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych
- zakaz palenia wyrobów tytoniowych
- zakaz przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza
Wyżywienie
1.Posiłki do Szpitala dostarczane są przez firmę zewnętrzną. Diety dostosowane są do
indywidualnych potrzeb pacjentów.
2.W oddziale pacjenci mogą korzystać z aneksu wyposażonego w lodówkę i czajnik
bezprzewodowy

Orientacyjny rozkład dnia w oddziale:

Godziny

Czynności

6:00- 7:00

Toaleta pacjentów, pomiary glukozy, temperatury ciała

7:00-8:00

Odprawa lekarska, pielęgniarska ( raport nocny) ,przyjmowanie
pacjentów ,przygotowanie pacjentów do zabiegu

7:30-14:00

Realizacja zleceń lekarskich: pobieranie krwi na badania, stosowanie leków
miejscowych i ogólnych, badania diagnostyczne w specjalistycznych
pracowniach, zakładanie historii choroby pacjentów do przyjęcia na oddział i
pacjentów kwalifikowanych do planowego zabiegu zaćmy

8:00- 9:00

Śniadanie

12:00-13:00

Obiad

14:00-22:00

Przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych, realizacja zaleceń lekarskich wg
zaleceń lekarskich

17:00-18:00

Kolacja

19:00-19:10

Raport wieczorny

20:00-21:00

Toaleta pacjentów

22:00- 6:00

Cisza nocna, przyjmowanie pacjentów z nagłym zachorowaniem

INFORMATOR ODDZIAŁU
CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ

Lokalizacja: kondygnacja IX A i VIIIA
Oddział posiada 10 łóżek w salach 2 i 3 osobowych z osobnymi węzłami sanitarnymi, sieć
TV w każdej sali.

Kierownik:
lek.dent. Barbara Drobniewska – Nowicka specjalista chirurgii szczękowo- twarzowej
Z-ca Kierownika –

lek.dent. Przemysław Janiszuk specjalista chirurgii stomatologicznej

Asystenci Oddziału:
Starszy asystent - dr n .med. Maciej Stagraczyński specjalista chirurgii stomatologicznej
Starszy asystent - lek. dent. Dominik Stolarczyk specjalista chirurgii stomatologicznej
Rezydenci:
- lek. dent. Agnieszka Trzcionka
- lek. dent Jakub Kozubski
Specjalizanci w trybie pozarezydenckim
- lek.dent. Monika Wójcik
- lek. dent. Katarzyna Szablewska Siebert

Pielęgniarka Oddziałowa : mgr Elżbieta Kałużna
Kadra pielęgniarska to 9 pielęgniarek.

Telefon do kierownika oddziału
Telefon do pielęgniarki oddziałowej
Telefon do sekretariatu oddziału
Telefon do do pokoju lekarzy
Telefon do punktu pielęgniarskiego

62 7651824
62 7651825
62 7651826
62 7651827
62 7651828

Usługi
Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej w Kaliszu jest jedynym oddziałem poza Kliniką
UM w Poznaniu w całej Wielkopolsce.
W oddziale leczone są przypadki od najdrobniejszych tj. dłutowania i resekcji zębów,
chirurgicznego przygotowania jamy ustnej do protezowania, do bardzo skomplikowanych.
Leczymy złamania w obrębie kości twarzoczaszki, operujemy drobne nowotwory twarzy, szyi
i jamy ustnej, zatoki szczękowe. Wykonujemy rekonstrukcję warg oraz zabiegi wysoko
specjalistyczne takie jak rekonstrukcje dna oczodołu przy złamaniach zespołów jarzmowo –
szczękowo – oczodołowych.
1.Kierownik oddziału, lek.dent. specjalista chirurgii szczękowej Barbara Drobniewska
Nowicka udziela informacji o stanie zdrowia pacjentów codziennie, w dni robocze, od godz.
12.00 do godz. 13.00, a w wyjątkowych sytuacjach w innych godzinach.
2. Wypisy dla pacjentów wydawane są w sekretariacie oddziału od poniedziałku do piątku
pomiędzy godziną 10.00 a 12.00 po wcześniejszym poinformowaniu pacjenta lub jego
rodziny o tym fakcie przeddzień lub w dniu wypisu.
3.Do godziny 14.00 zabrania się pacjentowi samowolnego opuszczania oddziału ze względu
na różnorodność wykonywania zabiegów i konsultacji.
4.Odwiedziny odbywają się codziennie, w dni robocze od godz. 14.00 do 17.00, a w niedziele
i święta od godz. 12.00 do godz. 17.00 ze względu na różnorodność wykonywania zabiegów
aseptycznych, opatrunków, zabiegów operacyjnych i badań diagnostycznych. W
wyjątkowych sytuacjach w godzinach dopołudniowych za zgodą kierownika oddziału.
5.Spożywanie posiłków odbywa się na salach chorych według zaleconych przez lekarza diet.
Pory posiłków zgodne z informatorem szpitalnym.
6. Za rzeczy pozostawione przez pacjenta na oddziale po wypisie ze Szpitala lub rzeczy
zaginione personel nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

INFORMATOR ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNEGO
DLA PACJENTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH
1. Harmonogram dnia w Oddziale:
6.00
Pomiar temperatury ciała i tętna. Przyjmowanie leków "na czczo".
7.15-7.45
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych,
pomiar glikemii.
7.45
Gimnastyka poranna na korytarzu.
8.00-8.30
Śniadanie. Przyjmowanie leków.
8.00-9.00
Wizyta lekarska.
11.00-12.00 Gimnastyka na sali ćwiczeń (na łączniku między Oddziałem
Reumatologicznym a Oddziałem Rehabilitacyjnym).
12.00-13.00 Obiad.
14.00
Przyjmowanie leków.
14.00-17.00 Odwiedziny.
16.00
Pomiar temperatury ciała, tętna, poziomu glikemii.
17.00-18.00 Kolacja. Przyjmowanie leków. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
20.00
Przyjmowanie leków.
22.00-6.00
Cisza nocna (Oddział zamknięty na klucz).
2. Pacjenci spożywają posiłki na stołówce.
Do dyspozycji pacjentów jest czajnik oraz lodówka znajdujące się w kuchni oddziałowej.
3. Zaleca się odwiedziny w dni powszednie w godz. 14.00- 17.00, w weekendy w godz.
12.00- 18.00. Obowiązuje szatnia - bezpłatna przy wejściu głównym. U jednego pacjenta
mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Prosi się odwiedzających o nie siadanie
na łóżkach pacjentów.
4. Każde opuszczenie oddziału należy zgłaszać w dyżurce pielęgniarskiej.
Zabrania się opuszczania terenu szpitala.
5. Przed przyjściem w oddział pacjenci powinni zaopatrzyć się w ubranie oraz buty sportowe
na gimnastykę.
6. Pacjenci mogą korzystać z przyrządów do ćwiczeń znajdujących się w sali 22, pod
warunkiem uzyskania zgody od lekarza prowadzącego.
7. Na terenie całego szpitala, włącznie z balkonami, obowiązuje zakaz palenia.
Kierownik Oddziału
Lek. Maria Bartosik-Twardowska

pok. 17

tel. 62 7651924

Dyżurka Lekarska
Pielęgniarz Oddziałowy
Mgr Marek Przybył

pok. 13

tel. 62 7651926

pok. 16

tel. 62 7651925

Sekretarka Medyczna

pok. 15

tel. 62 7651922

Dyżurka Pielęgniarska

tel. 62 7651927, 62 7651928

INFORMATOR ODDZIAŁU NEUROCHIRURGICZNEGO

Kierownik Oddziału: lek. Wiesław Skowroński

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sylwia Gałęzewska-Bijak

Telefony:
- Pielęgniarka Oddziałowa - 62 7651 835
- Dyżurka Lekarska: 62 7651 836
- Dyżurka Pielęgniarska - 62 7651 837 lub 838
- Sekretariat - 62 7651 833

Informacji o stanie zdrowia pacjentów osobom uprawnionym udziela lekarz prowadzący, a w
godzinach popołudniowych i dni świąteczne lekarz dyżurny.

Karty wypisowe wydawane są w sekretariacie oddziału po godzinie 12.

Odwiedziny pacjentów codziennie od godz. 14 do 17.
Osoby odwiedzające obowiązuje pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni szpitala (II
piętro).

INFORMATOR ODDZIAŁU CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Odwiedziny w oddziale, odbywają się każdego dnia, w godzinach 9 - 19.
U jednego pacjenta mogą przebywać dwie osoby, a dzieci do lat 10 mogą wejść tylko za
zgodą lekarza. Na sali oparzeń (sala nr 8) obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin. Prosimy
o nie opuszczanie oddziału, przez dzieci w trakcie ich hospitalizacji,
ze względów epidemiologicznych.
Drogie dzieci, aby pobyt w naszym oddziale był dla was przyjemny, postaraliśmy się, by ten
oddział był kolorowy i radosny, dzięki postaciom bajkowym, które na was spoglądają ze
ścian. Dlatego, prosimy byście nie malowały kredkami po ścianach i stolikach, a rodziców o
dopilnowanie dzieci.
Drodzy rodzice, ze względu na bezpieczeństwo naszych małych pacjentów, prosimy o
stosowanie się do zaleceń personelu medycznego, w szczególności nie podawania bez wiedzy
personelu, u dzieci przed zabiegiem operacyjnym, lub po, płynów bądź produktów
żywnościowych. Prosimy o nie stawianie dzieci na wewnętrznych parapetach okiennych, a ze
względów epidemiologicznych nie dokarmianie gołębi i rzucanie okruszyn na parapet
zewnętrzny.
Zawsze możecie nas zapytać, bądź zadzwonić. Oto numery telefonów kontaktowych:
Kierownik Oddziału: 62 765 18 04
Konsola pielęgniarska: 62 765 18 08
Dyżurka lekarska: 62 765 18 06
Sekretariat: 62 765 18 05
Informujemy, że w oddziale własność pacjenta może być zabezpieczona w depozycie
oddziałowym. Depozyt dotyczy leków i rzeczy wartościowych. Za pozostawione na sali bez
opieki, rzeczy wartościowych i elektronicznych, personel
oddziału nie odpowiada.
Abyś drogi pacjencie, czuł się bezpiecznie w naszym oddziale, przedstawiamy "harmonogram
dnia":
• posiłki wydawane są w godzinach: 8:00-8:30, 12:00-13:00, 17:00-18:00,
• pacjent, przyjęty do zabiegu planowego, jako pierwszy posiłek w oddziale, otrzymuje
obiad,
• wizyta lekarska: poranna 7:30-8:30, wieczorna 19:30-20:30,
• zabiegi operacyjne rozpoczynają się od godziny 8:00, a we wtorki od 7:30,
• zmiana opatrunków odbywa się od godziny 8:30, pielęgniarka wykonująca opatrunki
sama ustala kolejność pacjentów,
• wypisy można odbierać od godziny 11:00 w Sekretariacie Oddziału.
Łóżko hotelowe dla rodzica, jest odpłatne w wysokości 15,50 zł za dobę, bez wyżywienia.
Opłaty dokonuje się w kasie szpitala (kondygnacja III odc. C).
Uwaga ! Pacjenci w wieku szkolnym, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
w naszym oddziale. Lekcje prowadzą Panie nauczycielki ze szkoły szpitalnej.

INFORMATOR ODDZIAŁU CHORÓB DZIECIĘCYCH
Szanowni Państwo !
W Oddziale Chorób Dziecięcych obowiązuje Regulamin Organizacyjny WSZ im. L. Perzyny
w Kaliszu. Dodatkowo opracowany został poniższy informator przedstawiający w skrócie
najważniejsze informacje dla rodziców lub opiekunów chorych dzieci. Prosimy o zapoznanie
się z jego treścią i przestrzeganie przedstawionych zaleceń i propozycji. Są one zgodne z w/w
Regulaminem oraz Kartą Praw Pacjenta (oba dokumenty do wglądu w dyżurce
pielęgniarskiej).
Wierzymy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu pobyt szpitalny kojarzący się z przykrym
zdarzeniem życiowym stanie się bardziej przyjazny.
Spis treści
1. Topografia oddziału i zasady pobytu rodziców.
2. Porządek dnia od oddziale chorób dziecięcych.
3. Podstawowe zasady epidemiologiczne obowiązujące w czasie pobytu na oddziale.
4. Odwiedziny.
5. Zasady informowania rodziców o przebiegu procesu diagnostyki i leczenia.
6. Zasady przygotowania do badań diagnostycznych.
7. Współpraca z personelem w zakresie pielęgnowania i wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i leczniczych.
8. Przygotowanie do wypisu dziecka z oddziału.
9. Zasady odpłatności za pobyt rodziców z dzieckiem w oddziale.

1. Topografia oddziału. Zasady pobytu rodziców w oddziale
W oddziale, poza salami chorych znajdują się:
gabinet kierownika oddziału
gabinet pielęgniarki oddziałowej
dyżurka lekarska
dyżurka pielęgniarek
gabinet zabiegowy
pracownia badań
sekretariat
kuchenka oddziałowa
pomieszczenia gospodarcze
Do wszystkich pomieszczeń, poza kuchenką oddziałową wolno tylko wchodzić na wezwanie i
za zgodą personelu. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu do brudownika. Podczas całego
pobytu prosimy o zachowanie ciszy i spokoju. W kuchence oddziałowej jest do Państwa
dyspozycji lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy, podgrzewacz do
karmień. Prosimy o przechowywanie żywności w lodówce (patrz - Załącznik nr 1: Zasady
przechowywania żywności w lodówce.). Przygotowywanie posiłków i ich konsumpcja
odbywa się w kuchence oddziałowej. Do kuchenki nie wprowadzamy dzieci, aby zapobiec
oparzeniom i innym wypadkom. W pomieszczeniu prosimy o zachowanie czystości. Zabrania
się używania na salach dzieci grzałek, kuchenek i czajników. Wyżywienie dla dzieci w
pełnym
zakresie
zapewnia
szpital.
W
związku
z tym prosimy o nie przynoszenie nadmiernej ilości przekąsek dla dzieci. Ponadto prosimy o
zgłaszanie personelowi specjalnych zaleceń dietetycznych dla Waszego Dziecka, jeżeli takie
są zlecone przez specjalistę. Rodzice przebywający z dzieckiem w oddziale mogą zamówić
całodzienne wyżywienie w firmie cateringowej świadczącej usługi dla szpitala. Numer
telefonu i jadłospis znajdują się na tablicy ogłoszeń. Przy każdej sali jest łazienka i WC.

Korzystają z niej rodzice i dzieci. Do kąpieli niemowląt przeznaczone są wanienki na
składanych stojakach. Pieluchomajtki (,,pampersy”) dla niemowląt dostępne są w dyżurce
pielęgniarek. Prosimy o zaopatrzenie siebie i dziecka w niezbędne przybory toaletowe,
ręczniki i odzież.
W oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i wnoszenia oraz spożywania
alkoholu i innych środków odurzających!. Zabrania się także wnoszenia wózków dziecięcych,
chodzików, głośnych zabawek bez zgody kierownika oddziału. Za rzeczy wartościowe
pozostawione w oddziale odpowiadają rodzice.
2. Porządek dnia w Oddziale Chorób Dziecięcych:
6.30 – 10.30 zabiegi pielęgnacyjne, porządkowe, diagnostyczne i lecznicze
8.00 – 9.00
śniadanie
9.00. – 12.00. wizyta lekarska, konsultacje, zabiegi diagnostyczne i lecznicze
10.30. – 11.00. śniadanie II
12.30. – 14.00. obiad
14.00. – 16.00. czas do dyspozycji pacjentów
8.00. – 20.00. odwiedziny chorych, spacery
16.00. – 16.30. podwieczorek
16.00. – 18.00. zabiegi pielęgnacyjne, porządkowe i lecznicze
17.30 – 18.30 – kolacja
18.30 – 19.30 – wizyta lekarska wieczorna
19.30 – 22.00. – toaleta wieczorna, przygotowanie do snu
22.00. – 6.00. – cisza nocna
W indywidualnych przypadkach rytm dnia i posiłków jest dostosowany do specyfiki
terapii. Prosimy o obecność na salach z dziećmi w godzinach posiłków, wizyty lekarskiej i
zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych i leczniczych
3. Podstawowe zasady epidemiologiczne obowiązujące w czasie pobytu na oddziale
Ponieważ większość chorób, z powodu których dzieci przebywają na tut. oddziale może
stanowić źródło zakażenia dla Waszego Dziecka, uprzejmie prosimy o :
- przebywanie z dzieckiem na swojej sali i ograniczenie kontaktu z innymi chorymi dziećmi.
(zakażenia wirusowe są najczęstszą przyczyną chorób infekcyjnych u dzieci i są
przenoszone się przez bezpośredni kontakt, rzadziej przez osoby trzecie, personel i
rodziców)
- prosimy o jak najczęstsze mycie rąk i przestrzeganie higieny osobistej.
- w przypadku dodatkowego zagrożenia infekcją personel oddziału poinformuje Państwa o
dodatkowych zasadach izolacji
4. Odwiedziny
Odwiedziny na oddziale odbywają się w godz. 8.00-20.00.
− Z powodów organizacyjnych i sanitarnych prosimy o ograniczenie odwiedzin do dwóch
osób z najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo, babcie, dziadkowie). Odwiedziny innych
osób są możliwe tylko w obecności członków najbliższej rodziny.
− Ze względu na wymogi bezpieczeństwa nie ma możliwości samodzielnych odwiedzin
przez osoby spoza najbliższej rodziny (w tym młodzieży do 18 roku życia).
− Istnieje możliwość spotkania się w szerszym gronie odwiedzających w restauracji
szpitalnej, ale tylko w obecności rodziców i po uzyskaniu zgody lekarza lub pielęgniarki.
− Dzieci poniżej 6 roku życia mogą wejść na oddział tylko po uzyskaniu zgody kierownika
oddziału, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki.

− W godzinach nocnych (20.00-7.00) z dzieckiem może przebywać tylko jedna osoba
opiekująca się dzieckiem ( jedno z rodziców lub pełnoletnia osoba wyznaczona przez
rodziców).
5. Informowanie o stanie zdrowia chorych, planowanej diagnostyce i leczeniu
Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów (diagnostyki, planowanych badań, wyników
badań i konsultacji oraz planu leczenia) udzielają osobom uprawnionym (rodzicom, prawnym
opiekunom lub osobom przez nich wskazanym z imienia i nazwiska) lekarze prowadzący w
trakcie wizyty lekarskiej i po jej zakończeniu, w godzinach od 11.00. – 13.00. W stanach
ciężkich i zagrażających życiu dziecka lub w przypadku pogarszania się stanu zdrowia
informacje są udzielanie na bieżąco – całodobowo przez lekarza prowadzącego i lekarzy
dyżurnych. Kierownik oddziału udziela informacji w godzinach od 12.30. – 13.30.
6. Przygotowanie do badań diagnostycznych
W każdym przypadku konieczności szczególnego rodzaju przygotowania do badań
diagnostycznych Państwa Dziecka zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie.
Prosimy o zastosowanie się do tych zaleceń. Pozwoli to na uzyskanie wiarygodnych wyników
przeprowadzonych badań. Jednocześnie informujemy, że bez zgody personelu oddziału nie
wolno karmić ani poić innych dzieci, gdyż mogą one być w trakcie przygotowania do
wykonania badań diagnostycznych.
7. Współpraca z personelem w zakresie pielęgnowania i wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i leczniczych
Rodzice /opiekunowie przebywający z dzieckiem w oddziale mają obowiązek dbania o
higienę osobistą dziecka i swoją. Podczas pobytu w oddziale obowiązuje przestrzeganie zasad
współżycia z poszanowaniem godności, intymności i przekonań religijnych innych
pacjentów, rodziców. W przypadku wątpliwości rodzice mogą zwrócić się o pomoc do
pielęgniarki lub lekarza. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych czy
diagnostycznych Rodzice mogą towarzyszyć swojemu dziecku. Wskazane jest, aby starali się
być spokojnymi i pogodnymi. Z naszego doświadczenia wynika, że obecność i spokój
Rodziców podczas czynności wykonywanych przy dzieciach bardzo uspakaja je.
8. Przygotowanie do wypisu z oddziału
O planowanym wypisie dziecka z oddziału zostaniecie Państwo poinformowani w dniu
wypisu przez lekarza prowadzącego i kierownika oddziału. Wypisy w naszym oddziale
odbywają się w godzinach od 13.00.. Możliwe jest także późniejsze opuszczenie oddziału –
prosimy o tym fakcie poinformować pielęgniarki. Pozwoli to nam zapewnić posiłki dla dzieci.
Kartę informacyjną ( wypis ) lekarz prowadzący przynosi na salę po zatwierdzeniu przez
kierownika oddziału. W razie wątpliwości co do dalszych zaleceń – prosimy ze względów
logistycznych zadawać pytania lekarzowi wydającemu kartę informacyjną. W dniu wypisu
najczęściej otrzymujecie Państwo skróconą kartę informacyjną z rozpoznaniem i zaleceniami
(z powodów logistycznych brak możliwości wykonania pełnej karty informacyjnej z
wszystkimi wynikami oraz epikryzą). Ponadto prosimy pamiętać o zabraniu z lodówki swoich
produktów żywnościowych. Pozostawione produkty spożywcze, jak i inne przedmioty
pozostawione na sali zostaną wyrzucone ( ręczniki, łapcie, piżamy, kosmetyki itd.). Pełny
wypis zostanie przygotowany w ciągu 2 tygodni. Odbiór po uzgodnieniu telefonicznym z
lekarzem prowadzącym jest możliwy osobiście w sekretariacie lub na Państwa życzenie
zostanie wysłany pocztą.

9. Zasady odpłatności za pobyt
Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora szpitala nr 97/2012 w sprawie opłat za
„ łóżka hotelowe” informujemy Rodziców / Opiekunów, że dobowa opłata za pobyt w
oddziale wynosi 15.50 zł/1osobę. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji finansowej
rodzice mogą ubiegać się na piśmie do kierownika oddziału z prośbą o całkowite lub
częściowe
zwolnienie
z opłat. Decyzja kierownika jest ostateczna. Należności z tytułu opłaty za pobyt należy
wpłacać
w kasie szpitala od 7.00.00. – 14.00.
W naszym oddziale obligatoryjnie zwolnione są z opłaty za pobyt z dzieckiem:
matki do 56 doby po porodzie
matki karmiące do 1 roku życia
Po zapoznaniu się z treścią informatora prosimy o potwierdzenie własnoręcznym podpisem
na historii choroby. Informator ten jest na stałe dostępny na każdej sali chorych. Każda
Państwa uwaga dotycząca treści, które dodatkowo powinny być w nim zamieszczone będzie
dla nas cenną wskazówką. Liczymy na współpracę z Państwa strony.

INFORMATOR ODDZIAŁU GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ

INFORMACJE WEWNĄTRZODZIAŁOWE DLA RODZICÓW
Szanowni Państwo !
W Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej obowiązuje Regulamin Wewnętrzny
oddziału zgodny z Regulaminem Organizacyjnym szpitala. Dokument ten jest do wglądu w
dyżurce pielęgniarskie, podobnie jak Karta Praw Pacjenta.
Przedstawiamy Państwu informacje przydatne podczas pobytu w naszym oddziale. Prosimy w
spokoju dokładnie zapoznać się z jego treścią i zastosować do przedstawionym propozycji.
Ułatwi współpracę między personelem oddziału a Państwem. Wierzymy, że dzięki
wspólnemu zaangażowaniu osiągniemy szybkie i skuteczne wyleczenie dzieci, a pobyt
szpitalny kojarzący się z przykrym zdarzeniem życiowym stanie się bardziej przyjazny.
Topografia oddziału. Zasady pobytu rodziców w oddziale.
W oddziale, poza salami chorych znajdują się :
Pracownia endoskopii
gabinet kierownika oddziału
gabinet pielęgniarki oddziałowej
dyżurka lekarska
dyżurka pielęgniarek
gabinet zabiegowy
pracownia badań
sekretariat
kuchenka oddziałowa
pomieszczenia gospodarcze
Do wszystkich pomieszczeń, poza kuchenką oddziałową wolno tylko wchodzić na wezwanie i
za zgodą personelu. Obowiązuje bezwzględny zakaż wstępu do brudownika. Podczas całego
pobytu prosimy o zachowanie ciszy i spokoju. W kuchence oddziałowej jest do Państwa
dyspozycji lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy, podgrzewacz do
karmień. Prosimy o przechowywanie żywności w lodówce – najlepiej w zamykanych i
opisanych nazwiskiem pojemnikach. Przygotowywanie posiłków odbywa się w kuchence
oddziałowej. Do kuchenki nie wprowadzamy dzieci, aby zapobiec oparzeniom i innym
wypadkom. W pomieszczeniu prosimy o zachowanie czystości. Zabrania się używania na
salach dzieci grzałek, kuchenek i czajników. Wyżywienie dla dzieci w pełnym zakresie
zapewnia szpital. W związku
z tym prosimy o nie przynoszenie nadmiernej ilości przekąsek dla dzieci. Ponadto prosimy o
zgłaszanie personelowi specjalnych zaleceń dietetycznych dla Waszego dziecka, jeżeli takie
są zlecone przez specjalistę. Rodzice przebywający z dzieckiem w oddziale mogą zamówić
całodzienne wyżywienie w firmie cateringowej świadczącej usługi dla szpitala. Numer
telefonu i jadłospis znajdują się na tablicy ogłoszeń. Przy każdej sali jest łazienka i WC.
Korzystają z niej rodzice i dzieci. Do kąpieli niemowląt przeznaczone są wanienki na
składanych stojakach. Pampersy dla niemowląt dostępne są w dyżurce pielęgniarek. Prosimy
o zaopatrzenie siebie i dziecka w niezbędne przybory toaletowe oraz ręczniki.
W oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i wnoszenia oraz spożywania alkoholu i
innych środków odurzających. Zabrania się także wnoszenia wózków dziecięcych,
chodzików, głośnych zabawek bez zgody ordynatora. Za rzeczy wartościowe pozostawione w
oddziale odpowiadają rodzice.

Porządek dnia w Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej:
Podstawowe zasady epidemiologiczne obowiązujące w czasie pobytu na oddziale
1. Ponieważ większość chorób, z powodu których dzieci przebywają na tutejszym oddziale
może stanowić źródło zakażenia dla Waszego Dziecka , uprzejmie prosimy :
przebywanie z dzieckiem na swojej sali i ograniczenie kontaktu z innymi chorymi
dziećmi.
zakażenia wirusowe najczęściej występujące u dzieci przenoszą się przez bezpośredni
kontakt, rzadziej przez osoby trzecie, personel i rodziców. Dodatkowo prosimy o
mycie rąk i przestrzeganie higieny osobistej.
w przypadku dodatkowego zagrożenia infekcją personel oddziału poinformuje
Państwa o dodatkowych zasadach izolacji
Porządek dnia w Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej
6.30 – 10.30 zabiegi pielęgnacyjne, porządkowe, diagnostyczne i lecznicze
8.00 – 9.00
śniadanie
9.00. – 10.00. wizyta lekarska, konsultacje, zabiegi diagnostyczne i lecznicze
10.30. – 11.00. II śniadanie
12.30. – 14.00. obiad
14.00. – 16.00. czas do dyspozycji pacjentów
8.00. – 20.00. odwiedziny chorych, spacery
16.00. – 16.30 podwieczorek
16.00. – 18.00 zabiegi pielęgnacyjne, porządkowe i lecznicze
17.30 – 18.30 – kolacja
18.30 – 19.30 – wizyta lekarska wieczorna
19.30 – 22.00 – toaleta wieczorna, przygotowanie do snu
22.00. – 6.00 – cisza nocna
W indywidualnych przypadkach rytm dnia i posiłków jest dostosowany do specyfiki
terapii. Prosimy o obecność na salach z dziećmi w godzinach posiłków, wizyty lekarskiej i
zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Odwiedziny w oddziale odbywają się w godzinach
od 08.00. do 20.00. Prosimy o ograniczenie odwiedzin przez kilka osób w jednym czasie. Jest
to
męczące
i krępujące dla pozostałych pacjentów. Dzieci mogą wchodzić na oddział tylko za zgodą
ordynatora, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki. Podczas pobytu na oddziale zakaz
przechodzenia przez Szpitalny Oddział Ratunkowy pacjentom i odwiedzającym.
Informowanie na temat diagnostyki i planu leczenia
Informacji na temat diagnostyki, planowanych badań, wyników badań i konsultacji oraz planu
leczenia udzielają lekarze prowadzący w trakcie wizyty lekarskiej i po jej zakończeniu, w
godzinach od 11.00. – 13.00. W stanach ciężkich i zagrażających życiu dziecka lub w
przypadku pogarszania się stanu zdrowia informacje są udzielanie na bieżąco – całodobowo
przez lekarza prowadzącego i lekarzy dyżurnych. Ordynator udziela informacji w godzinach
od 12.30. – 13.30 .Informacje o stanie zdrowia dziecka są udzielane rodzicom, prawnym
opiekunom lub osobom przez nich wskazanym z imienia i nazwiska.
Przygotowanie do badań diagnostycznych
W każdym przypadku konieczności szczególnego rodzaju przygotowania do badań
diagnostycznych Państwa dziecka zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie.
Prosimy o zastosowanie się do tych zaleceń. Pozwoli to na uzyskanie wiarygodnych wyników
badań, konsultacji. Jednocześnie informujemy, że bez zgody personelu oddziału nie wolno
karmić ani poić innych dzieci, gdyż mogą one być w trakcie przygotowania do wykonania
badań diagnostycznych.

Współpraca z personelem w zakresie pielęgnowania i wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i leczniczych.
Rodzice /opiekunowie przebywający z dzieckiem w oddziale mają obowiązek dbania
o higienę osobistą dziecka i swoją -podobnie jak w domu z zastosowaniem się do zaleceń
personelu. Podczas pobytu w oddziale obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia z
poszanowaniem godności, intymności i przekonań religijnych innych pacjentów, rodziców. W
przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o pomoc pielęgniarki – chętnie pomożemy,
nauczymy. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych czy diagnostycznych możecie
Państwo towarzyszyć swojemu dziecku. Z naszego doświadczenia wynika, że Państwa
obecność podczas wszystkich czynności wykonywanych przy dziecku przez personel
medyczny wpływa na nie uspokajająco, kojąco. Dlatego też ważne jest, abyście Państwo sami
byli spokojni. W ten sposób pomagacie swojemu dziecku, np. uspokojenie przed inhalacją
czy pobraniem krwi do badań.
Przygotowanie do wypisu z oddziału
O planowanym wypisie dziecka z oddziału zostaniecie Państwo poinformowaniu w
dniu wypisu przez lekarza prowadzącego i kierownika oddziału. Wypisy w naszym oddziale
odbywają się w godzinach od 13.00.. Możliwe jest także późniejsze opuszczenie oddziału –
prosimy o tym fakcie poinformować pielęgniarki. Pozwoli to nam zapewnić posiłki dla dzieci.
Kartę
informacyjną
( wypis ) lekarz prowadzący przynosi na salę po zatwierdzeniu przez Kierownika Oddziału.
W razie wątpliwości co do dalszych zaleceń – prosimy ze względów logistycznych zadawać
pytania lekarzowi wydającemu kartę informacyjną. Ponadto prosimy pamiętać o zabraniu z
lodówki swoich produktów żywnościowych. Pozostawione produkty spożywcze, jak i inne
przedmioty pozostawione na sali zostaną wyrzucone ( ręczniki, łapcie, piżamy, kosmetyki
itd.).
Zasady odpłatności za pobyt
Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora szpitala w sprawie odpłatności za
pobyt w szpitalu rodziców/ opiekunów informujemy, że dobowa opłata za pobyt w oddziale
wynosi 15.50 zł/1osobę ( zarządzenie do wglądu w dyżurce pielęgniarskiej ). W przypadku
szczególnie trudnej sytuacji finansowej rodzice mogą ubiegać się na piśmie do kierownika
oddziału z prośbą o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat. Decyzja kierownika oddziału
jest
ostateczna.
Należności
z tytułu opłaty za pobyt należy wpłacać w kasie szpitala od 11.00. – 14.00.
W naszym oddziale obligatoryjnie zwolnione są za pobyt z dzieckiem:
matki do 56 doby po porodzie
matki karmiące naturalnie do 1 roku życia
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Informator szpitalny dla pacjentów i odwiedzających zawiera podstawowy zakres
uprawnień i obowiązków podczas przebywania na terenie Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7. Informator ma także ułatwić
Państwu korzystanie z usług naszego Szpitala oraz odpowie na najczęściej zadawane pytania i
pomoże odnaleźć się w nowym otoczeniu podczas pobytu.
Przyjęcie na oddział
Podczas przyjęcia do Szpitala niezbędne będą: skierowanie do oddziału wystawione
przez lekarza kierującego ( pacjentki w sytuacjach nagłych oraz kobiety do porodu
przyjmowane są bez skierowania) i dowód osobisty oraz dokumentację medyczną z
poprzednich pobytów w oddziale lub w innym szpitalu, tj. karty informacyjne, wyniki badań
diagnostycznych.
Pacjentki przyjmowane na Oddział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej powinny
zabrać ze sobą: przybory toaletowe ( mydło, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów, ręcznik),
zapas bielizny osobistej, koszulę nocną lub piżamę, szlafrok oraz czyste obuwie zmienne.
Depozyt
W trakcie pobytu w oddziale własność pacjentek może zostać zabezpieczona przy
przyjęciu. Właściwe zabezpieczenie dotyczy przechowania odzieży oraz przyjęcia do
depozytu rzeczy wartościowych i leków własnych pacjentki. Przyjmowanie na przechowanie
lub do depozytu jest możliwe na oddziale po przyjęciu, przed zabiegiem lub operacją.
Szczegółowych informacji o zasadach zabezpieczenia własności pacjentek udziela personel
położniczy.
Pobyt na oddziale
W oddziale należy przestrzegać ustalonego „harmonogramu dnia w oddziale”:
przebywać w sali chorych w czasie wizyt lekarskich (obchodu), przestrzegać zaplanowanych
zabiegów i godzin posiłków. Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentkom,
które nie mogą jeść samodzielnie pomagają położne. Pomoc w karmieniu mogą też świadczyć
bliscy chorego. Pacjentki na oddziale otrzymują posiłki w następujących godzinach: śniadanie
8:00-8:30, obiad 12:00-13:00, kolacja 17:00-18:00.
Pacjentki powinny stosować się do indywidualnych zaleceń personelu medycznego w
zakresie leczenia, diagnostyki i pielęgnacji, w tym do zasad higieny i zaleconej diety.
Szpital chce prowadzić przyjazną politykę w zakresie udziału bliskich pacjentki w
procesie opieki nad nią, jednak za wiedzą i zgodą personelu medycznego. Włączanie bliskich
w opiekę nad pacjentką ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa chorej, ułatwić adaptację w
środowisku szpitalnym oraz pozwolić na lepsze zaspokojenie potrzeb pacjentki w nowych
warunkach. Informacji w tym zakresie udziela personel położniczy.
Pacjent po zakończeniu hospitalizacji powinien otrzymać kartę informacyjną leczenia
szpitalnego oraz, w zależności od potrzeb, recepty, zwolnienie lekarskie, skierowanie do
lekarza specjalisty.

Udzielanie informacji o pacjentce
Uprawniony personel medyczny udziela informacji o pacjentce tylko osobie bliskiej,
upoważnionej przez pacjentkę w formie pisemnego oświadczenia w indywidualnej
dokumentacji medycznej.
Informacji telefonicznych w tym zakresie z zasady nie udziela się. Możliwe jest to
tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy udzielający informacji lekarz nie ma wątpliwości, że
rozmawia z osobą upoważnioną. W innych przypadkach informacji można udzielić w
obecności pacjentki za jej zgodą. Informacji nie można udzielać w obecności innych,
nieuprawnionych osób. Pacjentka na każdym etapie leczenia może wyrazić zgodę lub jej
odmówić. Natomiast w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjentki, lekarz ma
obowiązek powiadomić rodzinę lub osobę wskazaną przez pacjentkę.
Odwiedziny
Szpital prowadzi przyjazną politykę odwiedzin. Zaleca się, aby odwiedzać pacjentów
od godz. 14:00 do godz. 18:00, a w innych godzinach po uzgodnieniu z położną oddziałową
lub dyżurną. Osoby niepełnoletnie do lat 7 nie mogą odwiedzać pacjentek w salach
pooperacyjnych.
Odwiedziny nie mogą zakłócać procesu leczenia w Szpitalu. W przypadku istnienia
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na
bezpieczeństwo zdrowotne pacjentki, wizyty osób odwiedzających mogą być czasowo
ograniczone, np. w stosunku do odwiedzających z objawami infekcji. Ze względu na
specyfikę oddziału ( zabiegi, operacje) odwiedziny w salach pooperacyjnych ograniczamy do
1 osoby odwiedzającej daną pacjentkę. Odwiedziny mogą być przerwane ze względu na
wykonywanie czynności medycznych.
Szatnia
W szpitalu przy ul. Toruńskiej 7 na poziomie - 1 kondygnacji znajduje się szatnia.
Prosimy, aby wszyscy odwiedzający pacjentki naszego Szpitala pozostawiali wierzchnie
okrycia przed wejściem na oddział. Szatnia jest nieodpłatna. Godziny otwarcia szatni od godz.
11:00 do godz. 18:00.
Kontakt telefoniczny i korespondencyjny
Na terenie Szpitala można posługiwać się telefonami komórkowymi. Wyjątek
stanowią gabinety zabiegowe i pomieszczenia wyposażone w urządzenia monitorujące
czynności życiowe. W tych miejscach istnieje niebezpieczeństwo spowodowania zakłóceń
pracy tych urządzeń i należy zastosować się do uwag personelu. Natomiast w przypadku
pacjentek mających trudność w poruszaniu się, mogą one korzystać z telefonów
wewnętrznych oddziałów według uzgodnień z personelem położniczym.
Opieka duszpasterska
Szpital zapewnia opiekę duszpasterską przy łóżku chorego oraz możliwość
korzystania z kaplicy szpitalnej ( wyznania rzymsko-katolickiego), która zlokalizowana jest
na kondygnacji – 1. Opiekę duszpasterską dla pacjentek wyznania rzymsko-katolickiego
sprawuje ks. kapelan Jacek Pyszka, pełniąc posługę duszpasterską, jest dostępny pod
numerem telefonu: 691-168-908 ( portiernia / Jezuici/ 62 768 24 30). Harmonogram mszy
świętych i nabożeństw znajduje się na tablicy informacyjnej kaplicy lub oddziału. W dni
powszednie Msza święta odbywa się o godz. 18:30; w niedziele i święta o godz. 07:00.
Na życzenie pacjentki lub jej bliskich personel oddziału skontaktuje się z duchownym
wskazanego wyznania.

Dokumentacja medyczna
Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentce lub jej opiekunowi prawnemu,
bądź osobie upoważnionej przez pacjentkę do wglądu lub poprzez sporządzenie jego
wyciągów, odpisów lub kopii. Dokumentacja medyczna może być udostępniana pacjentce w
oddziale lub w sekcji Dokumentacji Chorych na kondygnacji segmentu 3B ( Szpital, ul.
Poznańska 79).
Po śmierci pacjentki, prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba
upoważniona przez pacjentkę za życia według pisemnego oświadczenia pacjentki.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii
Szpital pobiera opłaty.
Inne usługi
W celu umilenia czasu pobytu w Szpitalu na oddziale udostępniona jest (odpłatnie)
możliwość korzystania z systemu telewizji szpitalnej. Należy jednak pamiętać, że używanie
jej nie może zakłócać komfortu innych pacjentek. W celu korzystania w wrzutowych
automatów telewizyjnych należy zaopatrzyć się w monety o różnych nominałach.
W Szpitalu funkcjonuje biblioteka ( na kondygnacji -1) czynna od poniedziałku do
piątku, w godz. od 10:00 do 14:00.
Parking
W bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala znajduje parking niestrzeżony.
Na teren Szpitala można wjechać tylko w celu przywiezienia lub odbioru pacjentki, która nie
może samodzielnie się poruszać.
Ankieta
W celu ciągłego dążenia do doskonalenia jakości naszych usług oraz podnoszenia
kwalifikacji, każda pacjentka podczas pobytu w Szpitalu może być poproszona o wypełnienie
anonimowej ankiety. W ten sposób zebrane opinie oraz sugestie pomogą rozwijać Szpital we
właściwym, przyjaznym dla pacjentki kierunku.
Wnioski i skargi
Pacjentka ma prawo zgłoszenia wniosku, którego przedmiotem mogą być sprawy
dotyczące ulepszenia, organizacji i usprawnienia pracy Szpitala. Natomiast przedmiotem
skargi może być w szczególności: naruszenie praw w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zaniedbań lub nie należytego wykonania zadań przez personel Szpitala.
Wnioski i skargi można złożyć w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub poprzez skrzynkę o
nazwie: „ANKIETY, WNIOSKI I SKARGI”, umieszczoną na oddziale. Jeżeli przedmiotem
skargi jest jakość usług medycznych, skarga może być również złożona u Pełnomocnika ds.
Praw Pacjenta.
Każdy ma prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie
postępowania wyjaśniającego lub wydania decyzji w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe
prawa pacjentów.
Pacjentka lub jej przedstawiciel ustawowy może także zwrócić się do Okręgowej Izby
Lekarskiej, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie naruszeń
związanych z wykonywaniem zawodu.

Informacje dodatkowe
Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu oraz
zażywania innych środków odurzających.
Personel Szpitala ma prawo nakazać opuszczenie oddziału osobom znajdującym się
pod wpływem środków odurzających, albo naruszających w sposób rażący zasady odwiedzin.
Pacjentki w przypadku konieczności „czasowego” opuszczania oddziału zobowiązane
są do informowania o tym fakcie położnej dyżurnej.
W sprawach niewskazanych w tym informatorze można uzyskać dodatkowe
informacje od personelu Szpitala.

INFORMATOR ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO
I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
PATOLOGIA CIĄŻY
INFORMATOR ODDZIAŁU DLA PACJENTEK I ODWIEDZAJĄCYCH

SZANOWNI PAŃSTWO
W Oddziale położniczo-ginekologicznym i ginekologii onkologicznej obowiązuje Regulamin
Wewnętrzny zgodny z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.
Prosimy o zapoznanie się z podanymi informacjami, które ułatwią pacjentkom ciężarnym
pobyt w szpitalu, oraz pozwolą poznać harmonogram pracy odcinka Patologii Ciąży.
Za zarządzanie oddziałem i kierowanie procesem diagnostyczno-leczniczym odpowiedzialny
jest Kierownik Oddziału prof. UM dr hab.n.med. Dariusz Samulak
Nadzór nad pielęgnowaniem pacjentek hospitalizowanych w oddziale sprawuje p.o. położnej
oddziałowej Agata Wojtczak.
Kontakt telefoniczny
Sekretariat kierownika 62 7579020
Gabinet położnej oddziałowej 62 7579119
Konsola położnych 62 7579125
Sekretariat oddziału 62 7579113
Punkt przyjęć 62 7579112
Rytm dnia
6:00 - 7:00 mierzenie temperatury i ciśnienia
8:00 -9:00 wizyta lekarska
8:30 - 9:00 śniadanie
9:00 -11:00 badania diagnostyczne
11:00 - 13:00 badania położnicze
12:30 - 13:00 obiad
16:00 - 17:00 mierzenie temperatury
17:00 - 17:30 kolacja
19:00 - 20:00 wizyta lekarska
22:00 - 06:00 cisza nocna
Zasady udzielania informacji
Informacji o stanie zdrowia pacjentek udziela Kierownik Oddziału codziennie od godz.
12.30-13.30 lub wyznaczony przez niego zastępca.
Informacji telefonicznych nie udziela się.
Odwiedziny
Zalecany czas odwiedzin od godz. 12:00-18:00
Odwiedziny nie mogą zakłócać procesu leczenia, w przypadku istnienia
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego
odwiedzających mogą być czasowo ograniczone.

wizyty

osób

Odwiedzających obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia z poszanowaniem godności i
intymności pacjentek przebywających na oddziale. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
należy prosić o pomoc personel oddziału.
Szatnia
W szpitalu na poziomie -1 znajduje się szatnia. Prosimy, aby wszyscy odwiedzający pacjentki
naszego Szpitala pozostawiali wierzchnie okrycia przed wejściem na oddział. Godziny
otwarcia szatni 11:00-18:00, szatnia jest nieodpłatna.
Depozyt
W trakcie pobytu w oddziale rzeczy wartościowe pacjentek mogą zostać zabezpieczone w
sejfie. Szczegółowych informacji o zabezpieczeniu własności pacjentek udziela personel
położniczy.
Kontakt telefoniczny
Na terenie Szpitala można posługiwać się telefonami komórkowymi, wyjątek stanowi czas w
którym pacjentka ma wykonywane badanie KTG ponieważ telefon może zakłócać pracę
urządzeń. Pacjentki nie posiadające telefonu komórkowego mogą skorzystać z telefonu
wewnętrznego oddziału.
Dokumentacja medyczna
Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentce lub jej opiekunowi prawnemu, bądź
osobie upoważnionej przez pacjentkę do wglądu lub poprzez sporządzenie jego wyciągów,
odpisów lub kopii. Dokumentacja medyczna może być udostępniona w oddziale lub w Sekcji
Dokumentacji Chorych na kondygnacji segmentu 3B ( Szpital, ul. Poznańska 79).
Opieka duszpasterska
Szpital zapewnia opiekę duszpasterską przy łóżku chorego, którą sprawuje
ks. kapelan Jacek Pyszka, jest dostępny pod numerem telefonu 691-168-908. Harmonogram
mszy św. w kaplicy szpitalnej znajduje się na tablicy ogłoszeń.
Inne usługi
W celu umilenia czasu pobytu w Szpitalu udostępniona jest odpłatnie możliwość korzystania
z systemu telewizji szpitalnej. Prosimy aby używanie jej nie zakłócało komfortu innych
pacjentek.
W szpitalu funkcjonuje biblioteka (na kondygnacji -1) czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 10:00-14:00.
Informacje dodatkowe
Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu oraz zażywania
innych środków odurzających.
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1. Poród i pierwsze dni życia noworodka są ważnym przeżyciem dla całej rodziny, są też
przeżyciem bardzo intymnym, należy więc tą intymność uszanować.
2. Rozkład dnia w oddziale:
7.00-przyjęcie dyżuru przez położną
7.00- 8.30-przygotowanie położnic i sal do wizyty lekarskiej oraz wykonywanie zleceń
lekarskich i pielęgnacyjnych
8.30-9.00- wizyta lekarska
9.00-9.15- śniadanie
10.00-19.00-realizacja bieżących zleceń lekarskich, pomoc matkom w pielęgnacji noworodka
oraz w przystawianiu do piersi ,edukacja matek.
13.00-14.00- wypisy położnic z noworodkami do domu
13.00-14.00-obiad
17.30-18.00-kolacja
19.00- przyjęcie dyżuru nocnego przez położną
19.30-20.00- wieczorna wizyta lekarska
20.00-7.00- wykonywanie zleceń lekarskich i pielęgnacyjnych, pomoc pacjentkom przy
pielęgnacji noworodka oraz w przystawianiu do piersi.
3. Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach 11.00-18.00
Do odwiedzania położnic i noworodków zapraszamy przede wszystkim ich najbliższych:
• mąż/partner pacjentki ( ojciec dziecka)
• dziadkowie noworodka
• rodzeństwo od 11 roku życia
• inne bliskie osoby
Prosimy o wstrzymanie się z odwiedzinami dalszej rodziny i znajomych.
4.Zabrania się odwiedzin osobom:
•
•
•

chorym na choroby infekcyjne (również zwykłe przeziębienie)
pod wpływem alkoholu i środków odurzających
przebywających na innych oddziałach szpitalnych

5. Jednocześnie u jednej pacjentki na sali może przebywać 1 osoba odwiedzająca
6. Wciągu 24 godzin od cięcia cesarskiego należy wstrzymać się z odwiedzinami, możliwa
jest wizyta jednej osoby dorosłej ( uprzednio wskazanej przez pacjentkę)

7. Odwiedzających prosimy o wstrzymanie się od palenia tytoniu na co najmniej godzinę
przed wejściem na oddział.
8. Zabrania się wnoszenia na teren oddziału alkoholu, narkotyków i innych substancji
odurzających, substancji niebezpiecznych, broni, wprowadzania zwierząt.
9. Zabrania się przynoszenia pacjentkom papierosów i innych wyrobów tytoniowych czy
substancji odurzających, a także odżywek dla noworodków.
10. Zabrania się posługiwania się telefonami komórkowymi przy włączonej aparaturze
medycznej.
11. Zabrania się siadania na łóżku matek czy innych łóżkach na salach, manipulowaniu przy
sprzęcie medycznym, regulowania przepływu kroplówek.
12. W czasie odwiedzin odwiedzający są zobowiązani do nie wchodzenia do innych
pomieszczeń oddziału, w tym sal innych pacjentek czy sanitariatów. Toaleta dla
odwiedzających znajduje się na parterze , przy windzie na głównym holu.
13.Wczasie wykonywania zabiegów medycznych odwiedzający proszeni są o opuszczenie
oddziału.
14. Rodzaj przynoszonej żywności i napojów powinien być zgodny z dietą matki karmiącej
lub szczególnymi zaleceniami dietetycznymi pacjentki.
15. Osoby odwiedzające powinny podporządkować się poleceniom personelu.
16.Odwiedziny poza określonymi godzinami oraz przez osoby inne, niż wymienione są
możliwe za zgodą kierownika /lekarza dyżurnego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i
Ginekologii Onkologicznej
17.W przypadku zwiększonej ilości zachorowań na ostre choroby infekcyjne odwiedziny w
oddziale mogą zostać wstrzymane.
18. Ze względu na ochronę danych osobowych personel medyczny nie udziela telefonicznie
żadnych informacji.

INFORMATOR ODDZIAŁU PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
NOWORODKA
1. Matka każdego noworodka po przyjęciu do oddziału zostaje;
a. zapoznana z topografią oddziału,
b. zapoznana z najważniejszym punktami regulaminu oddziału oraz prawami i obowiązkami
pacjenta, a także poinformowana o możliwości zapoznania się z całością tych
dokumentów indywidualnie,
c. poinformowana o możliwości wyrażania swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków
d. poinformowana o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.
2. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale.
Rozkład dnia w oddziale:
6.45 – 7.00 - raport pielęgniarski
7.00 – 8.00 – porządkowanie sal
8.30 – 9.00 – raport lekarski
9.00 –10.30 – wizyta lekarska
11.00 –13.00 – realizacja zleceń lekarskich, szczepienia noworodków
13.00 – 14.00 – wypisy noworodków
14.00 – 18.00 – edukacja matek, pomoc w przystawianiu do piersi, realizacja bieżących
zleceń lekarskich
18.45 – 19.00 – przyjęcie dyżuru nocnego
21.00 – 22.30 – kąpiel noworodków
23.00 – 23.30 – wykonanie zleceń lekarskich
23.30 – 06.45 – opieka nad noworodkami w zależności od potrzeb

3. Opiekę nad noworodkiem sprawują pielęgniarki, których dane osobowe umieszczone są
na drzwiach poszczególnych sal.
4. Matka ma nieograniczoną możliwość kontaktu ze swoim dzieckiem.
5. Matka karmiąca piersią może karmić swoje dziecko na żądanie.
6. Matka może brać czynny udział w czynnościach pielęgnacyjnych swojego dziecka.
7. Matka , ojciec ,opiekun prawny mają prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka.
8. Informacji o stanie zdrowia noworodków udziela Kierownik Oddziału lub lekarz
prowadzący. W przypadku noworodków nowoprzyjętych informacji udziela lekarz
dyżurny. W żadnym przypadku nie udziela się informacji przez telefon.
10. Matka wraz z noworodkiem w trakcie pobytu nie może opuszczać oddziału.
11. Matka nie może przemieszczać się z dzieckiem na rękach (wyłącznie w łóżeczku na
kółkach).
12. Matka nie może pozostawiać dziecka bez opieki na przewijaku.
13. Matka nie może przygotowywać mieszanek dla noworodka we własnym zakresie.
14. Matka ma obowiązek stosować się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących
karmienia i pielęgnacji.
15. Podczas raportów lekarskich i pielęgniarskich prosi się matki o chwilowe opuszczenie sal.
16. Odwiedziny w oddziale noworodkowym odbywają się codziennie w godzinach od 11.00 –
19.00.
17. Odwiedzającego obowiązuje założenie fartucha ochronnego.
18. Zaleca się przebywanie nie więcej niż jednej osoby odwiedzającej na sali noworodków.
19. Z chwilą wejścia na salę noworodkową obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk.
20. Odwiedzającym zabrania się wyjmowania dzieci z łóżeczek.
21. W czasie odwiedzin odwiedzający są zobowiązani do nie wchodzenia do innych
pomieszczeń.
22. Na salach I.O.M zabrania się używania telefonów kom., z uwagi na możliwość zakłóceń
pracy sprzętu monitorującego.

23. Toalety dla odwiedzających znajdują się na parterze.
24. W czasie wykonywania zabiegów medycznych odwiedzający proszeni są o opuszczenie
sal.
25. Osoby odwiedzające powinny podporządkować się poleceniom personelu.
26. Odwiedziny poza określonymi godzinami są możliwe za zgodą lekarza dyżurnego.
27. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby chore (przeziębienie, grypa, biegunka),dzieci
do lat 10.
28. W przypadku zwiększonej ilości zachorowań na ostre choroby infekcyjne odwiedziny w
oddziale mogą zostać wstrzymane.

INFORMATOR ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO
DLA PACJENTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH

1. Do oddziału przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarza kierującego (w
sytuacjach nagłych bez skierowania) i dowodem osobistym oraz dokumentacją medyczną
z pobytów z innych placówek medycznych.
2. Ze względu na specyfikę oddziału pacjenci zobowiązani są do przebywania w swoich
salach.
3. Uprawniony personel medyczny udziela informacji o pacjencie tylko osobie bliskiej,
upoważnionej przez pacjenta w formie pisemnego oświadczenia w indywidualnej
dokumentacji medycznej. Informacji telefonicznych w tym zakresie nie udziela się.
4. W trakcie pobytu w oddziale własność pacjenta może zostać zabezpieczona w depozycie.
Właściwe zabezpieczenie dotyczy przechowania odzieży oraz przyjęcia do depozytu
rzeczy wartościowych pacjentów. Szczegółowych informacji o zasadach zabezpieczenia
własności pacjenta udziela personel oddziału. Personel nie ponosi odpowiedzialności za
rzeczy wartościowe i pieniądze nieprzekazane do depozytu.
5. Ze względu na charakter oddziału, odwiedziny mogą odbywać się za zgodą lekarza
oddziału lub lekarza dyżurnego.
6. Oddział zapewnia opiekę duszpasterską przy łóżku chorego. Na życzenie pacjenta lub
jego bliskich personel oddziału skontaktuje się telefonicznie z duchownym wskazanego
wyznania.
7. W celu dążenia do doskonalenia jakości naszych usług każdy pacjent podczas pobytu
w oddziale może być poproszony o wypełnienie anonimowej ankiety. Wnioski i skargi
można składać w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub poprzez skrzynkę umieszczoną na
terenie oddziału.
8. Na terenie oddziału obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu oraz zażywania
innych środków odurzających.
9. Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentom, którzy nie mogą jeść
sami, pomaga pielęgniarka. Pacjenci na oddziale otrzymują posiłki w następujących
godzinach: śniadanie 8:30-9:30, obiad 12:30-14:00, kolacja 17:30-18:30.
10. Żywność podawana z zewnątrz dla pacjentów może być przekazywana tylko przez
pielęgniarkę. Udostępniona jest lodówka dla pacjentów.
11. Pacjenci powinni stosować się do indywidualnych zaleceń personelu medycznego w
zakresie leczenia diagnostyki i pielęgnacji, w tym zasad higieny i zalecanej diety.
12. W celu umilenia pobytu w szpitalu, na oddziale udostępniona jest (odpłatnie) możliwość
korzystania z systemu telewizji szpitalnej. Pacjenci winni zaopatrzyć się w monety
o odpowiednim nominale.
13. Pacjenci mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych.
14. Pacjent po zakończeniu hospitalizacji otrzymuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego
oraz, w zależności od potrzeb, recepty, zwolnienie lekarskie, skierowanie do lekarza
specjalisty.

HARMONOGRAM DNIA W ODDZIALE
Przyjęcia pacjentów do Oddziału odbywają się przez całą dobę.
06:00 – 14:00 – zabiegi pielęgnacyjne, porządkowe, diagnostyczne i lecznicze
06:50 – 07:00 – raport pielęgniarski
08:30 – 09:30 – wizyta lekarska
09:00 – 09:30 – śniadanie, rozdawanie posiłków i karmienie chorych
09:30 – 14:00 – realizacja zleceń lekarsko-pielęgniarskich,
obserwacja i ocena stanu ogólnego pacjentów
10:00 – 13:00 – wypisy
13:00 – 13:30 – obiad, rozdawanie posiłków i karmienie chorych
15:00 – 24:00 – realizacja indywidualnych zleceń lekarsko-pielęgniarskich,
obserwacja i ocena stanu ogólnego pacjentów
17:30 – 18:00 – kolacja, rozdawanie posiłków i karmienie chorych
18:50 – 19:00 – raport pielęgniarski
19:15 – 19:45 –wizyta wieczorna lekarsko-pielęgniarska
20:00 – 22:00 – toaleta wieczorna, przygotowania sal do snu
22:00 – 06:00 – cisza nocna

INFORMATOR ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO
DLA PACJENTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH

Informator szpitalny dla pacjentów i odwiedzających Oddziału Psychiatrycznego zawiera
podstawowy zakres uprawnień i obowiązków podczas przebywania na terenie
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7.
Informator ma także ułatwić Państwu korzystanie z usług naszego Szpitala oraz odpowie na
najczęściej zadawane pytania i pomoże odnaleźć się w nowym otoczeniu podczas pobytu.

Przyjęcie na oddział
Podczas przyjęcia do Szpitala niezbędne będą: skierowanie do oddziału wystawione
przez lekarza kierującego (pacjenci w sytuacjach nagłych przyjmowani są bez skierowania) i
dowód osobisty oraz dokumentacja medyczna z poprzednich pobytów w oddziale lub w
innym szpitalu, tj. karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych.
W przypadku braku zgody na pobyt w szpitalu, a występują przesłanki
zagrożenia lub życia chorego oraz osób z jego otoczenia, przyjęcie następuje wbrew woli o
czym kierownik oddziału w ciągu 72 godzin powiadamia Sąd i Dyrektora Szpitala. W
oddziale psychiatrycznym, świadczenia zdrowotne w ramach NFZ wykonywane są bezpłatnie,
nawet w przypadku braku aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Pacjenci przyjmowani na oddział powinni zabrać ze sobą: przybory toaletowe (mydło,
szampon, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, przybory do golenia, ręczniki), zapas
bielizny osobistej, piżamę, szlafrok oraz czyste obuwie zmienne. W oddziale
psychiatrycznym nie ma obowiązku chodzenia w piżamie w ciągu dnia.
Depozyt
W trakcie pobytu w oddziale własność pacjentów może zostać zabezpieczona przy
przyjęciu. Właściwe zabezpieczenie dotyczy przechowania odzieży oraz przyjęcia do
depozytu rzeczy wartościowych i leków własnych pacjenta. Przyjmowanie na przechowanie
lub do depozytu jest możliwe na SOR-ze lub w Punkcie Przyjęć SOR-u oraz na oddziale po
przyjęciu. Szczegółowych informacji o zasadach zabezpieczenia własności pacjentów udziela
personel pielęgniarski.
Pobyt na oddziale
W oddziale należy przestrzegać ustalonego „harmonogramu dnia w oddziale”,
w szczególności przebywać w sali chorych w czasie wizyt lekarskich (obchodu),
zaplanowanych zabiegów i godzin posiłków. Spożywanie posiłków odbywa się w jadalni.
Pacjentom, którzy nie mogą jeść samodzielnie pomagają pielęgniarki. Pomoc
w karmieniu mogą także świadczyć bliscy chorego.
Pacjent powinien stosować się do indywidualnych zaleceń personelu medycznego
w zakresie leczenia, diagnostyki i pielęgnacji, w tym do zasad higieny i zaleconej mu diety.
Harmonogram pracy Oddziału Psychiatrycznego
Ramowy harmonogram pracy w oddziale:
- Godzina 6:00 – pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, mierzenie temperatury ciała,
- Godzina 6:30 – pobudka pozostałych pacjentów
- Godzina 6:45 – 7:30 – toaleta poranna
- Godzina 8:00 – gimnastyka

- Godzina 8:20 – pomiar ciśnienia krwi
- Godzina 8:30 – śniadanie
- Godzina 9:00 – wydawanie leków
- Godzina 9:30 – wizyta lekarska
- Godzina 11:00 – 12:45 – terapia zajęciowa
- Godzina 13:00 – obiad
- Godzina 13:30 – 18:00 – odwiedziny
- Godzina 14:00 – 16:50 – terapia zajęciowa/spacer
- Godzina 15:00 – wydawanie leków
- Godzina 16:00 – pomiar ciśnienia krwi
- Godzina 17:30 – kolacja
- Godzina 20:00 – pomiar ciśnienia krwi
- Godzina 21:00 – wydawanie leków
- Godzina 22:00 – 6:00 – cisza nocna

Szpital chce prowadzić przyjazną politykę w zakresie udziału bliskich pacjenta
w procesie jego opieki, jednak za wiedzą i zgodą personelu medycznego. Włączanie bliskich
w opiekę nad pacjentem ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa chorego, ułatwić adaptacje
w środowisku szpitalnym oraz pozwolić na lepsze zaspokojenie potrzeb pacjenta w nowych
warunkach. Informacji w tym zakresie udziela personel pielęgniarski.
Pacjent ma prawo do uzyskania zgody kierownika oddziału na okresowe przebywanie
poza szpitalem bez wypisywania ( pod opieką najbliższej rodziny ), jeżeli nie zagraża to jego
życiu, albo życiu i zdrowiu innych osób.
Podczas hospitalizacji pacjent może wycofać zgodę na pobyt i leczenie, jednak gdy
występują przesłanki zagrożenia życia lub zdrowia chorego oraz osób z jego otoczenia,
zatrzymanie na oddziale następuje wbrew woli o czym kierownik oddziału w ciągu 72 godzin
powiadamia Sąd.
O wypisaniu ze szpitala osoby przebywającej bez jej zgody decyduje kierownik
oddziału, jeżeli uzna, że ustały przyczyny przyjęcia i pobytu pacjenta w oddziale
psychiatrycznym. Osoba ta może za swoją, później wyrażoną zgodą pozostać w oddziale,
jeżeli w ocenie lekarza jej dalszy pobyt w szpitalu będzie celowy.
O wypisaniu ze szpitala pacjenta przyjętego wbrew woli kierownik oddziału
zawiadamia Sąd i Dyrektora Szpitala.
Pacjent po zakończeniu hospitalizacji powinien otrzymać kartę informacyjną oraz,
w zależności od potrzeb, recepty, zwolnienie lekarskie, skierowanie do lekarza specjalisty.
Udzielanie informacji o pacjencie
Uprawniony personel medyczny udziela informacji o pacjencie tylko osobie bliskiej,
upoważnionej przez pacjenta w formie pisemnego oświadczenia w indywidualnej
dokumentacji medycznej.
Informacji telefonicznych w tym zakresie nie udziela się. W innych przypadkach
informacji można udzielić w obecności pacjenta za jego zgodą. Informacji nie można udzielać
w obecności innych nieuprawnionych osób. Pacjent na każdym etapie leczenia może wyrazić
zgodę lub jej odmówić. Natomiast w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta,
lekarz ma obowiązek powiadomić rodzinę lub osobę wskazaną przez pacjenta.
Odwiedziny
Szpital prowadzi przyjazną politykę odwiedzin. Zaleca się, aby odwiedzać pacjentów w godz.
od 13:30 do 18:00, a w innych godzinach po uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową lub
dyżurną. Dzieci do lat 12 nie mogą przebywać na oddziale psychiatrycznym.

Odwiedziny nie mogą zakłócać procesu leczenia w Szpitalu. W przypadku istnienia
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na
bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, wizyty osób odwiedzających mogą być czasowo
ograniczone, np. w stosunku do odwiedzających z objawami infekcyjnymi. W uzasadnionych
przypadkach personel medyczny może ograniczyć liczbę osób odwiedzających. Odwiedziny
mogą być przerwane ze względu na wykonywanie czynności medycznych. Odwiedzający nie
mogą przebywać na salach chorych.
Kontakt telefoniczny
Na terenie oddziału psychiatrycznego można posługiwać się prywatnymi telefonami
komórkowymi, jednak ładowarki należy zdać personelowi, a ładowanie telefonów i innych
urządzeń odbywa się w wyznaczonych godzinach.
W wyznaczonym miejscu oddziału znajduje się automat telefoniczny z własnym
numerem ( 62 8011100 ), z którego pacjenci i odwiedzający mogą korzystać również w
zakresie połączeń na koszt odbiorcy.
Opieka duszpasterska
Szpital zapewnia opiekę duszpasterską przy łóżku chorego oraz możliwość
korzystania z kaplicy szpitalnej (wyznania rzymsko-katolickiego), która zlokalizowana jest
W piwnicy budynku A (głównego). Harmonogram mszy świętych i nabożeństw znajduje się
na tablicy informacyjnej kaplicy.
Na życzenie pacjenta lub jego bliskich personel oddziału skontaktuje się telefonicznie
z duchownym wskazanego wyznania. Informacje te można uzyskać w dyżurkach pielęgniarek.
Dokumentacja medyczna
Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego opiekunowi
prawnemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta do wglądu lub poprzez sporządzenie
jego wyciągów, odpisów lub kopii. Dokumentacja medyczna może być udostępniana
w oddziale lub w Sekcji Dokumentacji Chorych na kondygnacji segmentu 3B w budynku
szpitala przy ul.Poznańskiej 79.
Po śmierci pacjenta, prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba
upoważniona przez pacjenta za życia według pisemnego oświadczenia pacjenta.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii
Szpital pobiera opłatę.
Inne usługi
W celu umilenia czasu pobytu w oddziale psychiatrycznym istnieje możliwość
korzystania ze sprzętu RTV znajdującego się w świetlicy. Należy jednak pamiętać, że
używanie w/w sprzętu nie może zakłócać komfortu innych pacjentów.
W budynku głównym Szpitala przy ul.Toruńskiej 7 funkcjonuje biblioteka, od pn. do
pt. w godz. od 10:00 do 14:00.
Parking
Na terenie Szpitala znajduje się bezpłatny parking niestrzeżony otwarty całodobowo.
Na parkingi bezpośrednio przy budynkach Szpitala można wjechać tylko w celu
przywiezienia lub odbioru pacjenta, który nie może samodzielnie się poruszać.

Ankieta
W celu ciągłego dążenia do doskonalenia jakości naszych usług oraz podnoszenia
kwalifikacji każdy pacjent podczas pobytu w Szpitalu może być proszony o wypełnienie
anonimowej ankiety. W ten sposób zebrane opinie oraz sugestie pomogą rozwijać Szpital we
właściwym, przyjaznym dla pacjenta kierunku.
Wnioski i skargi
Pacjent ma prawo zgłoszenia wniosku, którego przedmiotem mogą być sprawy
dotyczące ulepszenia, organizacji i usprawnienia pracy Szpitala. Natomiast przedmiotem
skargi może być w szczególności: naruszenie praw w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zaniedbań lub nie należytego wykonania zadań przez personel Szpitala.
Wnioski i skargi można złożyć w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub poprzez skrzynki
o nazwie: „ANKIETY, WNIOSKI I SKARGI”, rozmieszczone na terenie Szpitala. Jeżeli
przedmiotem skargi jest jakość usług medycznych, skarga może być również złożona
u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.
Każdy ma prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie
postępowania wyjaśniającego lub wydania decyzji w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe
prawa pacjentów.
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może także zwrócić się do Okręgowej Izby
Lekarskiej, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie naruszeń
związanych z wykonywaniem zawodu.
Informacje dodatkowe
Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu oraz
zażywania innych środków odurzających.
Personel Szpitala ma prawo nakazać opuszczenie osobom znajdującym się pod
wpływem środków odurzających, albo naruszającym w sposób rażący zasady odwiedzin.
Pacjenci w przypadku konieczności „czasowego” opuszczania oddziału zobowiązani
są do informowania o tym fakcie pielęgniarki dyżurnej.
W sprawach niewskazanych w tym Informatorze, w szczególności zagadnień
dotyczących innych miejsc i zakresów świadczenia usług przez Szpital, można uzyskać
dodatkowe wiadomości w informatorze oddziałowym lub od personelu Szpitala.

INFORMATOR ODDZIAŁU NEFROLOGICZNEGO ZE STACJĄ DIALIZ

Lokalizacja : piętro 6 C wejście do Oddziału Nefrologicznego między odcinkami C i D
Stacja Hemodializ wejście dla pacjentów dializowanych między odcinkami
CiB
Dyżurka lekarska : tel. ( 62) 76-51-773 lub 76-51-774
Dyżurka pielęgniarska : tel. ( 62) 76-51-777 lub 76-51-778
Sekretariat Oddziału: tel: ( 62) 76-51-772
Ordynator: dr nauk med. Włodzimierz Ratajewski:
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista nefrolog
Z-ca Ordynatora: Teresa Radny
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista nefrolog
Asystent : Ewa Rojecka:
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista nefrolog
Asystent Piotr Jagiełło
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista nefrolog

Pielęgniarka Oddziałowa: Mariola Łajs
Specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania.
Oddział Nefrologiczny
Ilość łóżek - 9
Sale chorych – 2 i 3 osobowe z węzłem sanitarnym.
Zakres świadczeń: Pacjenci ze schorzeniami nerek zakwalifikowani do leczenia
zachowawczego i nerkozastępczego.

Zadania: Diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego,
diagnostyka pacjenta przed przeszczepem nerki, powikłań hemodializoterapii
i dializoterapii otrzewnowej, przygotowanie do leczenia nerkozastępczego.
Porządek dnia w oddziale nefrologicznym

06.00- 08.00
08.00- 08.30
08.30- 09.00
09.00 –12.00
12.00 – 13.00
13.00- 17.00
08.00- 22.00
17.00- 18.00
19.00- 19.30
22.00- 06.00

zabiegi pielęgnacyjno - diagnostyczne, porządkowe
śniadanie
obchód lekarski
konsultacje, zabiegi diagnostyczne i lecznicze
obiad
czas do dyspozycji pacjenta
odwiedziny chorych
kolacja
obchód lekarski wieczorny
cisza nocna.

Świadczenia dodatkowe:
W ramach szpitala oddział współpracuje ze wszystkimi oddziałami szpitalnymi.
Poza szpitalem - z Pulmonologią i Chirurgią Transplantacyjną.

W budynku szpitala funkcjonuje także Poradnia Nefrologiczna zabezpieczająca potrzeby
chorych wymagających leczenia ambulatoryjnego.

Stacja Hemodializ
Stacja Hemodializ czynna jest przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w
godzinach od 7.00 do 24.00. W tym czasie wykonywane są zabiegi hemodializ dla
wszystkich pacjentów będący pod opieką stacji. Zabiegi tzw.
„ ostre” dzięki 24 godzinnym dyżurom lekarskim i pielęgniarskim mogą odbywać się
każdego dnia o dowolnej godzinie.
Zakres świadczeń:
Zabiegi hemodializ
Leczenie: Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek
Liczba stanowisk hemodializ : 14
Szatnia dla pacjentów ambulatoryjnych
Pacjenci otrzymują posiłki regeneracyjne
Usługi w zakresie dowozu pacjentów na dializy i z powrotem świadczy Pogotowi Ratunkowe.
Stacja Dializ Otrzewnowych
Wyodrębniona z Oddziału Nefrologicznego posiada 2 sale 1 i 2 osobową
Sale wyposażone w aparaty do dializy otrzewnowej ( cyklery). W salach tych odbywają się
szkolenia dla pacjentów rozpoczynających leczenie metodą dializ otrzewnowych oraz
spotkania doszkalające dla chorych będących w programie leczenia.

Załącznik nr 11
do Regulaminu organizacyjnego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu
z dnia 11 maja 2015
Cennik
za udostępnienie dokumentacji medycznej

W związku z udostępnieniem dokumentacji medycznej, na podstawie Zarządzenia nr
22/2011Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im L Perzyny w Kaliszu
z dnia 1 lutego 2011 wprowadza się następujące opłaty:
Za wykonanie kserokopii dokumentów medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
im L. Perzyny w Kaliszu dla osób uprawnionych do jej otrzymania wysokość opłat wynosi:
-

za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,70 zł
za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 7 zł

Załącznik nr 12
do Regulaminu Organizacyjnego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu
z dnia 11 maja 2015

Cennik za przechowywanie zwłok
Za Przechowywanie zwłok w komorze chłodniczej Szpitala po upływie 72 godzin pobiera się
opłatę w wysokości 82,50 zł za dobę.

